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1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

1.1 Enquadramento 

A Diretiva Quadro da Água (DQA) – Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 23 de outubro, estabeleceu um quadro de ação comunitária no domínio da 

política da água, reconhecendo que a água é um património a ser protegido e defendido. 

A DQA foi transposta para ordem jurídica nacional através da Lei n.º 58/2005 de 29 de 

dezembro (Lei da Água), republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012 de 22 de junho, e 

veio estabelecer as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas 

a nível nacional, e criado as Regiões Hidrográficas. A Região Hidrográfica da Madeira 

(RH10) que foi criada através da Lei da Água, compreende todas as bacias hidrográficas 

do arquipélago. 

A Lei da Água (Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-

Lei n.º 130/2012 de 22 de junho), que transpõe para a legislação nacional a Diretiva 

Quadro da Água (DQA), refere no seu artigo 23.º que, “cabe ao Estado, através da 

autoridade nacional da água, instituir um sistema de planeamento integrado das águas 

adaptado às características próprias das bacias e das regiões hidrográficas”. No artigo 

24.º estabelece que “o planeamento das águas visa fundamentar e orientar a proteção 

e a gestão das águas e a compatibilização das suas utilizações com as suas 

disponibilidades”, de forma a garantir a sua utilização sustentável, proporcionar critérios 

de afetação aos vários tipos de usos pretendidos e fixar as normas de qualidade 

ambiental e os critérios relativos ao estado das águas. 

A DQA e a Lei da Água foram adaptadas à Região Autónoma da Madeira (RAM) através 

do Decreto Legislativo Regional n.º 33/2008/M de 14 de agosto, que atribuiu à Direção 

Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC), as competências de 

Autoridade Regional da Água. 

A DRAAC enquanto Autoridade Regional da Água, tem a competência de assegurar a 

administração e a gestão das águas da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira 

(RH10), e garantir a aplicação na RAM dos objetivos consagrados na Lei da Água e na 

DQA, bem como a realização das ações necessárias ao cumprimento do preconizado 

na DQA. Compete à DRAAC enquanto Autoridade Regional da Água promover o 

planeamento da gestão das águas da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira 

(RH10), designadamente, através da elaboração do Plano de Gestão de Região 

Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (PGRH-Madeira). 

De acordo com a calendarização disposta na DQA e na Lei da Água, o planeamento da 

gestão dos recursos hídricos estrutura-se em ciclos de 6 anos, sendo necessário de 6 

em 6 anos, proceder à revisão e atualização dos Planos de Gestão de Região 

Hidrográfica. 

O primeiro ciclo de planeamento refere-se ao período entre 2009-2015, com a 

elaboração dos primeiros PGRH para cada Região Hidrográfica, que vigoraram até ao 

final de 2015, no segundo ciclo de planeamento, que ainda se encontra em vigor, foi 
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elaborada a 2.ª geração dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica vigentes entre 

2016-2021. 

No âmbito das suas competências, enquanto Autoridade Regional da Água, a DRAAC 

procedeu à elaboração da 1ª e 2ª geração do Plano de Gestão da Região Hidrográfica 

do Arquipélago da Madeira (PGRH10): 

- A 1.ª geração do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira 

(PGRH10), vigente até 2015, foi aprovada e publicada em 2014, através da Resolução 

do Governo Regional n.º 81/2014 de 25 de fevereiro de 2014, publicada na I série, 

número 29, do Jornal Oficial da Madeira da Região Autónoma da Madeira, de 25 de 

fevereiro de 2014. 

- A 2ª geração do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira 

(PGRH-Madeira): 2016-2021, em vigor, foi aprovado e publicado através da Resolução 

do Governo Regional n.º 945/2016 de 16 de dezembro de 2016, publicada na I série, 

número 221, do Jornal Oficial da Madeira da Região Autónoma da Madeira, de 16 de 

dezembro de 2016.  

Face à calendarização disposto na DQA e na Lei da Água, tona-se necessário proceder 

à elaboração da 3ª geração do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago 

da Madeira: 2022 -2027, que compreende a realização das seguintes fases de trabalho: 

a) Síntese das Questões Significativas da Gestão da Água (QSiGA) identificadas 

na RH10, com uma fase de consulta pública por um período de 6 meses. 

b) Elaboração do projeto do PGRH – Madeira: 2022-2027, sujeito a uma fase de 

consulta pública de 6 meses. 

c) Elaboração da versão final do PGRH-Madeira: 2022-2027 e o respetivo reporte 

no WISE- Water Information System for Europe. 

 

1.2 Objetivos 

O presente documento encontra-se associado à fase de identificação e elaboração das 

Questões Significativas da Gestão da Água (QSiGA) na RH10 para o 3.º ciclo de 

planeamento (2022-2027), e visa apoiar o processo de consulta pública, que decorrerá 

durante um período de 6 meses.  

A síntese das questões significativas relativas à gestão da água (QSiGA) é uma das 

etapas do ciclo de planeamento previsto na DQA - Diretiva Quadro da Água (artigo 14.º) 

e na Lei da Água (artigo 85.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro alterada e 

republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho), à qual se segue uma fase 

de consulta pública de seis meses (artigo 14.º da DQA e artigo 84.º da Lei da Água).  

A identificação das QSiGA constitui uma peça fundamental para o processo de revisão 

do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), uma vez que, sendo anterior à sua 
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elaboração, permite antever as questões/temas que serão necessariamente integrados 

no PGRH, tendo por base a caracterização da região hidrográfica, a análise das 

pressões e dos seus impactes sobre as massas de água e uma avaliação do seu estado, 

que se encontra descrito no relatório de caracterização da região hidrográfica (artigo 5.º 

da DQA). 

Podem ser identificadas como QSiGA as pressões decorrentes de ações 

antropogénicas sobre as massas de água, os impactes resultantes dessas ações e os 

aspetos de ordem normativa, organizacional, económica, ou outros, que dificultem ou 

coloquem em causa o cumprimento dos objetivos da Diretiva Quadro da Água/Lei da 

Água. 

Para apoiar a identificação dos principais problemas e desafios que se colocam à 

prossecução dos objetivos da DQA e da LA, foi previamente efetuada uma avaliação 

geral do 2.º ciclo de planeamento, incluindo: 

- As QSiGA identificadas no 2.º ciclo do PGRH-Madeira: 2016-2021; 

-  O PGRH10: 2016-2021 (atualmente em vigor); 

- A avaliação intercalar do programa de medidas do 2.º ciclo do PGRH10: 2016-2021. 

 

Um dos grandes desafios que se coloca a nível da gestão da água é a compatibilização 

simultânea de todos os usos da água, em quantidade e qualidade, com a necessária 

salvaguarda do seu bom estado ambiental, assegurando em simultâneo a manutenção 

dos ecossistemas, com um recurso renovável, que é cada vez mais limitado. É 

determinante, nesta etapa do planeamento identificar as causas mais significativas que 

impede todas as massas de água da RH10 de atingir o seu Bom Estado. 

Para além da identificação das QSiGA da RH10 para o 3.º ciclo de planeamento, 

procede-se à descrição do processo de participação pública, com identificação do 

público-alvo e dos mecanismos de divulgação e disponibilização da informação 

adotados. 
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2. CARATERIZAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO 

ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA (RH10) 

2.1 Delimitação Geográfica  

A Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10), com uma área de 2.248 km2, 

integra as bacias hidrográficas do Arquipélago da Madeira, localizado no oceano 

Atlântico, entre os paralelos 30°01’ e 33°08’ de latitude norte e os meridianos 15°41’ e 

17°16’ de longitude oeste. Esta compreende o território das ilhas da Madeira e do Porto 

Santo e dois grupos de ilhas sem população permanente, as Desertas e as Selvagens. 

A área da RH10 corresponde às ilhas (801,1 km2) e à área correspondente às águas 

costeiras (1.446,9 km2). A Ilha da Madeira é composta por 20 bacias hidrográficas e a 

Ilha do Porto Santo por duas bacias hidrográficas. A Erro! A origem da referência não f

oi encontrada. e a Erro! A origem da referência não foi encontrada. apresentam a 

delimitação geográfica da RH10. 

A Região Autónoma da Madeira (RAM) enquadra um total de 11 concelhos (Calheta, 

Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, Ribeira Brava, Santa 

Cruz, Santana, São Vicente e Porto Santo) abrangidos na íntegra pelo perímetro da 

RH10, com 267.785 habitantes (dados dos censos 2011). 

 

Figura 1: Delimitação Geográfica da RH10 (Ilha da Madeira) 

 
Fonte: PGRH-Madeira: 2016-2021. 
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Figura 2: Delimitação Geográfica da RH10 (Porto Santo, Desertas e Selvagens) 

 
                  Fonte: PGRH-Madeira: 2016-2021. 

 

 

2.2 Tipologia e Delimitação das Massas de Água 

Na revisão do processo de delimitação das massas de água, efetuado no 2.º ciclo de 

planeamento na Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10), foram 

delimitadas um total de 149 massas de água (Quadro 1.4), das quais 106 são massas 

de água naturais e 43 são massas de água artificiais (levadas). 

A RH10 apresenta um total de 4 massas de água subterrâneas, e 102 massas de água 

superficiais, que englobam 8 da categoria águas costeiras, e 94 da categoria rios. Das 

4 massas de água subterrâneas, 3 localizam-se na ilha da Madeira (Paul da Serra, 

Maciço Central e Caniçal) e 1 na ilha do Porto Santo (Porto Santo). 

Quadro 1: Categoria das Massas de Água na RH10 

Categoria Naturais 
Fortemente 
modificadas 

(N.º) 

Artificiais 
(N.º) 

TOTAL 
(N.º) 

Superficiais 

Rios 94 - 43 137 

Águas 
costeiras 

8 - - 8 

SUB-TOTAL 102 - 43 145 

Subterrâneas 4 - - - 

TOTAL 106 - 43 149 

      Fonte: PGRH-Madeira: 2016-2021. 
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Figura 3: Delimitação das Massas de Água Superficiais na RH10 – Ilha da Madeira 

 
  Fonte: PGRH-Madeira: 2016-2021. 
 

Figura 4: Delimitação das Massas de Água Superficiais na RH10 – Ilha do Porto Santo 

 
                          Fonte: PGRH-Madeira: 2016-2021.  
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Figura 5: Delimitação das Massas de Água Subterrâneas na RH10 – Ilha da Madeira 

 
    Fonte: PGRH-Madeira: 2016-2021. 

 

Figura 6: Delimitação das Massas de Água Subterrâneas na RH10 – Ilha do Porto Santo 

 
           Fonte: PGRH-Madeira: 2016-2021. 
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2.3  Zonas Protegidas 

No contexto da DQA e da Lei da Água, no 2.º ciclo de planeamento do PGRH-Madeira: 

2016-2021, foram identificadas na RH10 as seguintes tipologias de “Zonas Protegidas”: 

▪ Zonas designadas por normativo próprio para a captação de águas para 

consumo humano (subterrâneas); 

▪ Zonas designadas para a proteção de habitats ou de espécies em que a 

manutenção ou a melhoria do estado da água seja um dos fatores 

importantes para a proteção, incluindo os sítios relevantes da rede Natura 

2000 e outras áreas importantes para a conservação; 

▪ Massas de água designadas como águas de recreio, incluindo as zonas 

designadas como águas balneares; 

▪ Zonas de infiltração máxima. 

 

No quadro seguinte apresenta-se o resumo das zonas protegidas identificadas, 

juntamente com o número de massas de água abrangidas por cada zona protegida, no 

contexto de todos os tipos de zonas protegidas consideradas pela DQA. 

 

Quadro 2: Zonas Protegidas Identificadas na RH10 

Tipo de Zona Protegida N.º Zonas Protegidas 

Zonas designadas para a proteção de águas 
destinadas à captação de água para consumo 

humano 

Superficiais 0 

Subterrâneas 164 

Zonas designadas para a proteção de espécies de 
interesse económico 

Piscícolas 0 

Conquícolas 0 

Zonas designadas para a proteção de águas de 
recreio 

Águas balneares 45* 

Zonas Vulneráveis 0 

Zonas Sensíveis 0 

Zonas de Infiltração Máxima 3 

Zonas designadas para a proteção de habitats e 
espécies em que a manutenção ou a melhoria do 
estado da água é um dos fatores importantes para 

a proteção 

ZPE 5 

ZEC 11 

SIC 7 

Áreas Classificadas 
na Rede Nacional de 

Áreas Protegidas 
6 

    Notas: * em 2015 (41 em 2014 e 37 em 2013). 
                        Fonte: PGRH-Madeira: 2016-2021. 
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2.4  Pressões nas Massas de Água 

Um dos aspetos que concorrem para a descrição de uma dada Região Hidrográfica, de 

acordo com o disposto na DQA, é a identificação das pressões antropogénicas 

significativas a que as massas de águas de superfície de cada região hidrográfica 

podem estar sujeitas. No âmbito da elaboração do PGRH- Madeira: 2016 – 2021, foram 

identificadas com seguintes pressões sobre as massas de água de superficiais e 

subterrâneas: 

 

Massas de Água Superficiais 

A caracterização das pressões naturais e incidências antropogénicas significativas 

sobre as massas de água de superfície considera as pressões qualitativas com origem 

pontual e difusa, as pressões quantitativas, as pressões morfológicas e 

hidromorfológicas e as pressões biológicas. 

No que diz respeito às pressões qualitativas com origem pontual, consideradas as 

descargas de efluentes urbanos, industriais e agropecuários concluiu-se que, de acordo 

com os dados disponíveis à data da elaboração do plano, o setor que mais contribuiu 

para a descarga de poluentes no meio hídrico foi o setor urbano. 

Quanto às pressões qualitativas associadas a fontes difusas, foram estimadas as 

cargas relativas às potenciais pressões da agricultura, agropecuária e dos campos de 

golfe. Com base nos resultados obtidos, constata-se que a agricultura e a agropecuária 

são as pressões mais relevantes, com ordem de importância distinta consoante o 

parâmetro considerado.  

A análise das pressões quantitativas considerou as 11 captações tendo como origem 

águas de superfície fornecidas pela ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A.. 

A caracterização das pressões morfológicas e hidromorfológicas sobre as massas 

de água de superfície considerou as pressões resultantes de alterações morfológicas 

(deposições de sedimentos, remoções de substratos, barragens e açudes, pontes e 

pontões e regularizações fluviais) e as resultantes da regularização hidrológica. Neste 

âmbito destacam-se duas pressões significativas: a lagoa da Portela pela sua altura e a 

lagoa do Santo da Serra, que constitui uma lagoa artificial. Nas águas costeiras 

consideraram-se, em particular, alterações morfológicas (fixação de margens, conquista 

de áreas ao meio aquático, dragagens), hidrológicas e hidrodinâmicas (quebra-mares, 

esporões, pontões e emissários submarinos). Neste contexto, das 67 alterações 

hidromorfológicas inventariadas, 16 foram consideradas significativas (3 quebra-mares 

e as restantes associadas à fixação de margens).  

Relativamente às pressões biológicas sobre as águas de superfície da RH10, foram 

consideradas a pressão exercida pela pesca, pela navegação de recreio, pela presença 

de espécies exóticas e pela aquacultura inshore e offshore. Neste contexto não foram 

identificadas pressões significativas. 
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Massas de Águas Subterrâneas 

Das potenciais pressões inventariadas sobre as massas de água subterrânea da RH10 

e considerando as suas características hidroquímicas e hidrodinâmicas atuais, 

destacam-se como principais situações significativas e que poderão condicionar o 

cumprimento dos objetivos ambientais estipulados pela Lei da Água (LA)/Diretiva 

Quadro da Água (DQA), as extrações de água subterrânea e a intrusão salina por 

avanço da interface água doce/água marinha, sobretudo, nas massas de água 

subterrânea Maciço Central e Porto Santo. Pela posição geográfica das massas de água 

subterrânea, o risco de intrusão salina não pode ser dissociado da potencial pressão 

exercida pelas alterações climáticas e a previsível subida do nível médio do mar a longo 

prazo. 

Há vários anos que são referidos problemas de qualidade das águas subterrâneas em 

algumas zonas da Madeira e no Porto Santo. 

Apesar das águas subterrâneas constituírem uma importante origem de água na ilha da 

Madeira, os consumos atuais a partir das massas de água subterrânea são inferiores à 

recarga média anual a longo prazo e não foram detetadas tendências significativas de 

descida dos níveis de água. A monitorização da massa de água subterrânea Maciço 

Central evidencia, contudo, a presença de frações de água marinha e, portanto, 

situações de intrusão marinha nos furos 1 e 2 da Ribeira da Boaventura e no furo 2 da 

Ribeira de Santa Cruz - captações localizadas a menos de 1 km da linha de costa. 

Considera-se que o impacte negativo da intrusão salina em algumas captações 

localizadas junto à linha de costa é significativo, embora local e de magnitude 

reduzida, não colocando de forma generalizada em risco de incumprimento a massa de 

água subterrânea Maciço Central.  

Relativamente ao Porto Santo, e embora os consumos conhecidos de água subterrânea 

sejam relativamente reduzidos (extrações em poços para a rega) e não existam dados 

de monitorização da qualidade e da piezometria, é possível que a massa de água 

subterrânea não cumpra os objetivos ambientais estipulados pela LA/DQA. De acordo 

com os dados disponíveis, não é possível esclarecer se a intrusão salina é um problema, 

e se é qual a verdadeira dimensão do mesmo e a pressão responsável (natural 

(enquadramento geográfico/contexto geológico) /induzida (extrações junto à linha de 

costa)/combinada). 

As pressões de origem pontual são, em geral, pouco significativas para as massas de 

água subterrânea da ilha da Madeira, não sendo conhecidos problemas particularmente 

significativos de qualidade devido a metais, compostos orgânicos (naturais ou sintéticos) 

ou micro-organismos. Esta situação será o resultado do cumprimento das disposições 

legais no que respeita à qualidade das águas residuais descarregadas, mas também 

das mesmas ocorrerem junto à linha de costa, fora de áreas de máxima infiltração e a 

jusante das captações de água subterrânea. 

A pressão difusa decorrente da prática agrícola e da manutenção dos campos de golfe 

é, em geral, pouco significativa, sendo que a área adubada sobre as diferentes massas 



 

 

 

Questões Significativas da Gestão da Água na RH10: 2022 – 2027    14 

de água subterrânea é diminuta (inferior a 10%). Os resultados das massas de água 

subterrâneas monitorizadas evidenciam a reduzida pressão, com concentrações de 

nitrato relativamente reduzidas.  

Atendendo às características das pressões pontuais e difusas sobre as massas de água 

subterrânea, ao tipo, características e representatividade das cargas, e aos resultados 

da monitorização da qualidade da água subterrânea considera-se que o impacte 

provocado por estas fontes de poluição é, em geral, nulo ou negativo, provável, local, 

de magnitude reduzida e pouco significativo para a atual qualidade do meio hídrico 

subterrâneo. 

 

2.5  Classificação do Estado das Massas de Água 

A classificação do estado global das massas de água superficiais (categoria: rios e 

águas costeiras) na RH10, no 2.º ciclo do PGRH-Madeira: 2016-2021, indica que cerca 

de 53% apresenta um estado global Bom e Superior, 34% um estado global Inferior a 

Bom e 12,75% não foram classificadas. 

 

Quadro 3: Classificação do Estado Global das Massas de Água Superficiais na RH10 

Classificação 
Rios Águas costeiras TOTAL 

N.º % N.º % N.º % 

Bom e Superior 46 48,94 8 100 54 52,94 

Inferior a Bom 35 37,23 0 0 35 34,31 

Desconhecido 13 13,83 0 0 13 12,75 

TOTAL 94 100 8 100 102 100 

  Fonte: PGRH-Madeira: 2016-2021. 

 

No 2.º ciclo de planeamento da RH10, a classificação do estado das massas de água 

subterrânea, indica que 75% das massas de água subterrânea existentes apresentam 

um estado global Bom (massas de água do Paul da Serra, Maciço Central e Caniçal) e 

25% Desconhecido (massa de água do Porto Santo). 

Quadro 4: Classificação do Estado Global das Massas de Água Subterrânea na RH10 

Classificação 
Massas de água subterrâneas 

N.º % 

Bom 3 75 

Medíocre   

Desconhecido 1 25% 

Total 4 100 

                          Fonte: PGRH-Madeira: 2016-2021 
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2.6 Objetivos Ambientais 

Com o intuito de acompanhar a evolução do prazo real ou previsto para as massas de 

água, superficiais e subterrâneas, alcançarem o bom estado efetua-se no presente 

ponto uma síntese da calendarização do cumprimento dos objetivos ambientais. 

O Quadro 5 apresenta, de forma sucinta, a calendarização dos objetivos ambientais 

estabelecidos para as massas de água de superfície e subterrâneas na RH10. 

 

Quadro 5: Resumo dos Objetivos Ambientais para as Massas de Água de Superfície 

Objetivo Ambiental 
Massas de água 2.º Ciclo Massas de água 1.º Ciclo 

N.º % N.º % 

2015 54 53 57 56 

2021 70 69 68 67 

2027 89 87 88 86 

           Fonte: PGRH-Madeira: 2016-2021. 

 
 
 

No 1.º ciclo das 102 massas de água superficial existentes na RH10, previa-se que 

cerca de 56% alcançasse o bom estado em 2015, 67% em 2021 e 86% em 2027. No 

2.º ciclo, constata-se que 54% das massas de água alcançaram o Bom estado em 2015, 

estabelecendo-se como objetivos 70% para 2021 e 89% para 2027. 

 

Quadro 6: Síntese do Calendário de Cumprimento dos Objetivos Ambientais para as 
Massas de Água Subterrânea 

Objetivo Ambiental 
Massas de água 2.º Ciclo Massas de água 1.º Ciclo 

N.º % N.º % 

2015 3 75 3 75 

2021 4 100 4 100 

2027 4 100 4 100 

         Fonte: PGRH-Madeira: 2016-2021. 

 
 

No 1.º ciclo, das 4 massas de água subterrânea existentes na RH previa-se que 3 (75%) 

alcançassem o bom estado em 2015 e apenas uma em 2021. No 2.º ciclo mantem-se o 

mesmo cenário, prevendo-se que em 2021 todas as massas de água subterrâneas (4) 

alcançassem o bom estado. 
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2.7 Programa de Medidas 

O programa de medidas assume um papel muito importante no âmbito do plano de gestão 

de região hidrográfica uma vez que define as ações, técnica e economicamente viáveis, 

que permitam atingir ou preservar o bom estado das massas de água. 

O programa de medidas do PGRH-Madeira: 2016-2021 é composto por conjunto de 

medidas base e medidas suplementares, que correspondem respetivamente, aos 

requisitos mínimos para cumprir os objetivos ambientais ao abrigo da legislação em vigor, 

e as que visam garantir uma maior proteção ou uma melhoria adicional das águas sempre 

que tal seja necessário, nomeadamente. 

No 2.º ciclo de planeamento do PGRH-Madeira: 2016-2021, foram definidas um total de 

55 medidas, sendo 12 de Base, 23 Suplementares, 1 Adicional, e as restantes 19 Outras 

medidas (de base). 

Quadro 7: Medidas Propostas e Respetiva Tipologia, por Área Temática 

Área temática Medidas propostas Tipologia 

AT1 - Governança 

Medida Spf1/Sbt1 – Ferramentas de apoio à aplicação da 
legislação nacional e comunitária de proteção da água 

Base 

Medida Spf2/Sbt2 – Reforço da fiscalização e inspeção das 
atividades suscetíveis de afetar as massas de água 

Suplementar 

Medida Spf3 – Elaboração de documentos reguladores para a 
RH10 e articulação do quadro normativo do ordenamento do 
território e das políticas setoriais com os normativos referentes 
aos recursos hídricos 

Suplementar 

Medida Spf4/Sbt3 – Reforço da aplicação dos códigos de boas 
práticas de ocupação do solo 

Suplementar 

Medida Sbt4 – Estudos para definição e reavaliação de limiares 
de qualidade para as massas de água subterrânea onde 
ocorrem enriquecimentos naturais de determinadas substâncias 

Suplementar 

Medida Spf5/Sbt5 – Regulamentação e aplicação da Taxa de 
Recursos Hídricos 

Suplementar 

Medida Spf36 - Promoção da articulação entre as várias 
entidades com o objetivo de promover a proteção e auto-
sustentabilidade das massas de água artificiais 

Suplementar 

Medida Spf44/Sbt35 - Implementar uma interface 
cidadão/entidades gestoras/administração, com o objetivo de 
melhorar a gestão e informação da qualidade da água para 
consumo humano 

Suplementar 

AT2 - Qualidade 
da água 

Medida Spf6 – Proteção das captações de água superficial Base 

Medida Sbt6 – Proteção da qualidade da água em captações de 
água subterrânea 

Base 

Medida Spf7/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição 
pontual 

Outras medidas          
(de base) 

Medida Spf8/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição 
difusa 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do meio 
recetor nas massas de água sujeitas a maiores pressões 
antropogénicas 

Outras medidas 
(de base) 
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Área temática Medidas propostas Tipologia 

Medida Spf42/Sbt33 - Melhoria dos níveis de qualidade 
ambiental dos sistemas de tratamento de águas e águas 
residuais 

Outras medidas 
(de base) 

AT3 - Quantidade 
de água 

Medida Spf9/Sbt9 – Intervenções nos sistemas de 
abastecimento, de distribuição de água e de regadio, incluindo a 
criação de infraestruturas de armazenamento de água 
superficial 

Base 

Medida Sbt10 – Proteção da quantidade de água explorada em 
captações de água subterrânea 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Sbt11 – Proteção das Zonas de Infiltração Máxima 
Outras medidas 

(de base) 

Medida Sbt12 – Controlo da exploração e prevenção da sobre-
exploração das massas de água subterrânea 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf30 - Desenvolvimento de um sistema de gestão 
eficiente das perdas de água nas redes municipais 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf40 - Reutilização de águas residuais 
Outras medidas 

(de base) 

Medida Spf10/Sbt13 – Planos de contingência e prioridades em 
caso de escassez 

Suplementar 

AT4 - 
Investigação e 
conhecimento 

Medida Spf11 – Reformulação da rede de vigilância das águas 
superficiais 

Base 

Medida Spf12 – Implementação das redes de monitorização 
operacional e de investigação das águas superficiais 

Base 

Medida Spf13 – Reformulação das redes de monitorização da 
quantidade das águas superficiais 

Base 

Medida Sbt14 – Implementação das redes de monitorização 
piezométrica e de qualidade das massas de água subterrânea 

Base 

Medida Spf14 – Aferição dos elementos de qualidade biológica 
utilizados no sistema de classificação 

Base 

Medida Spf34/Sbt30 - Reavaliação/complemento dos critérios 
de classificação para avaliação do estado das massas de água 

Base 

Medida Sbt15 – Plano de prevenção e minimização do risco de 
intrusão salina 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de pressões 
Outras medidas 

(de base) 

Medida Sbt17 – Potenciação da recarga artificial 
Outras medidas 

(de base) 

Medida Spf16 – Reavaliação da delimitação de determinadas 
massas de água superficiais 

Suplementar 

Medida Sbt18 – Desenvolvimento de estudos para definição e 
implementação de rede de monitorização das nascentes 

Suplementar 

Medida Sbt19 – Melhoria do conhecimento sobre as massas de 
água subterrânea 

Suplementar 

Medida Sbt20 – Avaliação das relações água subterrânea/água 
superficial e ecossistemas dependentes 

Suplementar 

Medida Spf17/Sbt21 – Reforço de equipa e meios disponíveis Suplementar 

Medida Spf27 - Melhoria do conhecimento sobre as massas de 
água artificiais 

Suplementar 
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Área temática Medidas propostas Tipologia 

Medida Spf28 - Estudos de vulnerabilidades e riscos dos 
sistemas públicos de abastecimento 

Suplementar 

AT5 - Gestão de 
riscos 

Medida Spf18 – Proteção contra cheias e inundações Base 

Medida Spf35/Sbt31 - Promoção de medidas de adaptação às 
alterações climáticas relacionados com os recursos hídricos 

Base 

Medida Spf19 – Melhoria das condições hidromorfológicas e 
ecológicas das massas de água superficiais 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf20/Sbt22 – Prevenção e minimização dos efeitos da 
poluição acidental 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf31 - Análise dos movimentos hidrodinâmicos e 
morfodinâmicos das zonas costeiras e portuárias 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf32 - Implementação de um sistema de alerta de 
aluviões na RAM 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf33/Sbt29 - Prevenção e minimização de outros riscos 
[incêndios florestais, movimentos de massa (desabamentos, 
deslizamentos e outros)] que poderão afetar os recursos hídricos 
(em termos de qualidade e de quantidade) 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf21/Sbt23 – Gestão integrada da evolução da zona 
costeira 

Suplementar 

Medida Spf37 - Intervenções de regularização hidráulica, 
correção torrencial e controlo fluvial de material sólido, nas 
bacias hidrográficas das ribeiras da RAM 

Suplementar 

Medida Spf38 - Gestão natural do risco de cheia através da 
reabilitação natural dos corredores fluviais e preservação e 
desenvolvimento das comunidades de vegetação ripícola nas 
ribeiras da RAM 

Suplementar 

Medida Spf39 - Sensibilização das populações para uma cultura 
de gestão preventiva do risco de cheias e inundações 

Suplementar 

AT6 - Quadro 
económico e 

financeiro 

Medida Spf22/Sbt24 – Recuperação dos custos dos serviços de 
águas 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf29 - Investimentos com vista à obtenção de 
informação que permita uma gestão eficiente dos serviços e dos 
recursos hídricos, através da elaboração/atualização de 
cadastro das infraestruturas de abastecimento, de saneamento 
e rega existentes, e de otimização de recursos 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf23/Sbt25 – Simplificação e harmonização dos 
tarifários dos sistemas urbanos 

Suplementar 

Medida Spf24/Sbt26 – Melhoria do conhecimento da análise 
económica das utilizações da água (envolvendo todos os setores 
utilizadores dos recursos hídricos) 

Suplementar 

Medida Spf43/Sbt34 - Promover a regulação a nível regional dos 
serviços de abastecimento público de água, de saneamento de 
águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, de 
modo a assegurar a sustentabilidade económica (princípio do 
“Poluidor/Utilizador – Pagador”) dos sistemas 
multimunicipais/municipais e defender os direitos dos 
consumidores 

Suplementar 

AT7 - 
Comunicação e 
sensibilização 

Medida Spf25/Sbt27 – Sensibilização e formação Suplementar 

Medida Spf26/Sbt28 – Avaliação do sucesso das medidas Adicional 

Fonte: PGRH-Madeira: 2016-2021. 
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2.7.1 Avaliação Intercalar das Medidas 

A avaliação do plano deve ser realizada mediante a elaboração de um relatório intercalar 

no prazo de três anos a contar da data de publicação dos PGRH, com as conclusões da 

avaliação, designadamente os progressos na implementação do programa de medidas, 

o grau de realização dos objetivos definidos, as recomendações e correções 

necessárias. 

Em dezembro de 2018, através da elaboração do Relatório de Avaliação Intercalar do 

PGRH-Madeira: 2016-2021, foi efetuada a avaliação do estado de progresso da 

implementação do programa de medidas proposta neste plano, tendo se verificado das 

55 medidas propostas, 31 (56%) encontravam-se executadas ou em execução e as 

restantes 24  (44%) ainda não tinham sido iniciadas (por executar). 

 

Gráfico 1 – Implementação das Medidas do PGRH-Madeira: 2016-2021 

 (dezembro 2018) 

 

             Fonte: Relatório de Avaliação Intercalar do PGRH-Madeira: 2016-2021. 
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3. PLANEAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS  

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) são instrumentos de planeamento 

das águas que têm por objetivo constituírem-se como a base de suporte à gestão, à 

proteção e à valorização ambiental, social e económica das águas. 

Nos termos da DQA e da Lei da Água, o planeamento de gestão dos recursos hídricos 

está estruturado em ciclos de seis anos e o ciclo de planeamento inclui três fases: 

▪ 1.ª Fase: Calendário e Programa de Trabalhos; 

▪ 2.ª Fase: Síntese das questões significativas da gestão da água (QSiGA); 

▪ 3.ª Fase: Elaboração do PGRH, que tem como principais desígnios a 

definição de um programa de medidas para cumprimento dos objetivos 

ambientais das massas de água, o que obriga necessariamente a uma 

análise das pressões sobre as massas de água em conjugação com uma 

avaliação do estado das massas de água. 

O 3.º ciclo de planeamento de PGBH constituirá uma revisão dos planos do 2.º ciclo. 

Analisará as melhorias introduzidas pelas medidas já implementadas e incluirá novo 

conhecimento adquirido no entretanto. Será também mais exigente nos seus objetivos 

de execução e promoverá uma harmonização entre as diversas regiões hidrográficas 

nacionais. 

Os Planos contêm diversas matérias que se agrupam em três grandes áreas temáticas: 

▪ Recursos Hídricos (superficiais interiores, do litoral e subterrâneos); 

▪ Análise Económica; 

▪ Participação Pública. 

A elaboração dos PGBH vigentes entre 2022 - 2027 será efetuada em diversas fases: 

 

Figura 7: Principais Fases do Processo de Elaboração dos PGRH 

 

A análise das principais pressões e impactes é fundamental para a identificação das 

questões significativas e do risco em atingir os objetivos ambientais.  
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4. QUESTÕES SIGNIFICATIVAS DA GESTÃO DA ÁGUA (QSiGA) 

A identificação das QSiGA constitui uma peça fundamental para o processo de revisão 

do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), uma vez que, sendo anterior à sua 

elaboração, permite antever as questões/temas que serão necessariamente integrados 

no PGRH, tendo por base a caracterização da região hidrográfica, a análise das 

pressões e dos seus impactes sobre as massas de água e uma avaliação do seu estado. 

Podem ser identificadas como QSiGA as pressões decorrentes de ações 

antropogénicas sobre as massas de água, os impactes resultantes dessas ações e os 

aspetos de ordem normativa, organizacional, económica, ou outros, que dificultem ou 

coloquem em causa o cumprimento dos objetivos da Diretiva Quadro da Água/Lei da 

Água. 

Os problemas significativos de gestão de água descritos neste Capítulo podem reduzir 

a qualidade e /ou a quantidade dos recursos hídricos, colocando em causa a 

disponibilidade deste recurso, e consequentemente, os usos atribuídos à água, o que 

terá impactes ao nível da sociedade e das atividades económicas. 

Os recursos hídricos podem ser afetados de forma negativa, direta ou indiretamente, 

por diversos fatores naturais ou pela ação humana, os quais podem causar problemas, 

mais ou menos graves, aos níveis da saúde humana e do ambiente.  

A proteção recursos hídricos, e a melhoria da quantidade e da qualidade deste recurso, 

é fundamental para a gestão sustentável das águas da Região Hidrográfica da Madeira 

(RH10), pelo que importa identificar os problemas de gestão de água, que poderão 

afetar nefastamente os recursos hídricos, nesse contexto, a identificação das QSiGA é 

determinante pois identifica esses problemas significativos. 

 

As questões significativas devem ser identificadas considerando as três questões 

seguintes: 

1. Até que ponto o problema afeta negativamente o cumprimento dos objetivos da 

DQA/LA? 

2. Até que ponto as evidências de que a questão é significativa é facilmente 

percecionável mesmo sem recurso a monitorização ou outra avaliação técnica mais 

específica? 

3. Até que ponto as medidas que estão a ser implementadas permitem assegurar que 

determinada questão deixe de ser significativa? 
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4.1 Metodologia para Identificação das QSiGA do 3º Ciclo (2022-2027) 

A metodologia utilizada para a identificação das QSiGA, no âmbito do 3.º ciclo de 

planeamento, teve em consideração os resultados do 2.º ciclo de planeamento do 

PGRH-Madeira: 2016 – 2021, tendo sido efetuada uma adaptação da metodologia 

utilizada quanto à lista das potenciais questões e quanto aos critérios de classificação. 

A metodologia contempla quatro etapas: 

- 1 ª Etapa – Definição de uma lista de potenciais questões da gestão da água na RH10; 

- 2.ª Etapa – Definição de critérios de classificação das questões potenciais; 

- 3ª Etapa – Aplicação dos critérios às questões potenciais para identificação das mais 

significativas na RH10; 

- 4ª Etapa – Elaboração das fichas de caraterização das QSiGA.  

O ponto de partida para a seleção das QSiGA, consiste na  elaboração de uma listagem 

de potenciais questões/temas de problemas (as pressões decorrentes das ações 

antrópicas sobre as massas de água, os impactes resultantes dessas ações, os aspetos 

de ordem normativa, organizacional, económica, ou outros) que poderão afetar a Região 

Hidrográfica da Madeira (RH10), para que as  entidades regionais com responsabilidade 

em matéria de recursos hídricos e qualidade da água possam se pronunciar sobre essa 

lista, de modo a identificar as questões relevantes para o 3.º ciclo. 

Na definição da lista de potenciais questões da gestão da água na RH10, para o 3.º ciclo 

de planeamento, foram consideradas todas as QSiGA identificadas no 2.º ciclo de 

planeamento do PGRH-Madeira: 2016 –2021, pois estas questões traduzem os 

problemas reais de gestão dos recursos hídricos na RH10, relativos às pressões e 

impactes, bem como referentes às questões de ordem normativa, organizacional e 

económica. A lista de potenciais questões da gestão da água na RH10, para o 3.º ciclo 

de planeamento encontra-se no quadro 8 e anexo I. 

 

Quadro 8: Lista de Potenciais Questões da Gestão da Água na RH10 para o 3.º Ciclo 
de Planeamento: 2022-2027  

Lista de Potenciais Questões Significativas na RH10  

Tipologia de potenciais questões relativas a pressões e impactes 

1 Agravamento da qualidade da água devido à suspensão dos sedimentos 

2 Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da biodiversidade 

3 Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamentos) 

4 Alterações do regime de escoamento 

5 Competição de espécies não nativas com espécies autóctones 
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6 Contaminação de águas subterrâneas 

7 Degradação de zonas costeiras 

8 Destruição / fragmentação de habitats 

9 Escassez de água 

10 Intrusão salina nas águas subterrâneas 

11 Inundações 

12 Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto amoniacal) 

13 Sobre-exploração de águas subterrâneas 

14  Perdas de água nos sistemas de abastecimento público e de rega 

Tipologia de potenciais questões de ordem normativa, organizacional e económica 

15 Recursos humanos especializados insuficientes 

16 Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente 

17 Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das massas de água insuficientes e/ou ineficientes 

18 Nível de recuperação dos custos dos serviços da água insuficiente 

19 
Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das captações de água e rejeições de águas 
residuais 

 

Na classificação das questões potenciais, foi aplicada uma abordagem qualitativa 

desenvolvida internamente, com auscultação interna e de serviços externos, através da 

identificação e seleção das 10 questões Mais Significativas da Lista de Potenciais 

Questões da Gestão da Água na RH10 para o 3.º Ciclo de Planeamento (Quadro 8).  

Para classificação e identificação das questões significativas para o 3.º ciclo de 

planeamento, a Lista de Potenciais Questões da Gestão da Água na RH10 do Quadro 

8 foi remetida para os serviços internos da DRAAC e para serviços externos, para que 

as entidades regionais com responsabilidade em matéria de gestão da água, 

selecionassem as 10 questões mais significativas dessa lista. Esta abordagem permitiu 

efetuar uma seleção mais efetiva e intuitiva das questões significativas. Como critério 

de classificação das questões potenciais, considerou-se que, todas as questões com 

pontuação total igual ou superior a 10 pontos, são consideradas significativas na RH10. 

Na sequência da auscultação interna e externa efetuada a um total de 34 auscultados, 

aplicando os critérios de classificação das questões (pontuação total igual ou superior a 

10 pontos), foram identificadas as Questões Significativas da Gestão da Água na RH10, 

para o 3.º ciclo de planeamento, com pontuação total igual ou superior a 10 pontos 

(Anexo I). 

Como resultado da metodologia aplicada, da Lista de Potenciais Questões Significativas 

na RH10 submetida a auscultação, apenas três questões não foram consideradas 

significativas, por terem obtido uma pontuação inferior a 10 pontos (questões: 2 - 
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Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da biodiversidade; 5- 

Competição de espécies não nativas com espécies autóctones; e 8- Destruição / 

fragmentação de habitats). No entanto, como estas três questões estão relacionadas 

com espécies e habitats, optou-se por não eliminar esta temática das QSiGA, tendo sido 

agregadas todas as questões com pontuação inferior a 10, numa única questão 

designada de: Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da 

biodiversidade e/ou destruição / fragmentação de habitats. 

Face às respostas dadas pelos auscultados, foram consideradas como Questões 

Significativas da Gestão da Água na RH10 para o 3.º ciclo de planeamento, os 

resultados obtidos no 2.º ciclo de planeamento, mas adaptados à atual realidade, tendo 

sido efetuado nesse âmbito, o ajustamento de algumas questões (questão: 14- Perdas 

de água nos sistemas de abastecimento público e de rega; 17- Sistemas de vigilância, 

alerta e monitorização das massas de água insuficientes e/ou ineficientes;18-Nível de 

recuperação dos custos dos serviços da água insuficiente.) 

 

Para cada questão identificada para o 3.º Ciclo de Planeamento da RH10, foi elaborada 

uma ficha de caraterização que inclui a informação apresentada no Quadro 9. 

 

Quadro 9: Informação a Constar na Ficha de Caraterização de cada QSiGA 

RHX – QSiGA X Designação 

Descrição 

(Descrição da QSiGA, incluindo o âmbito territorial) 

QSiGA relacionadas 

(Identificação das QSiGA relacionadas) 

 

 

 

 

4.2 Identificação das QSiGA na RH10 para o 3.º Ciclo 

Da aplicação da metodologia apresentada anteriormente resultou a lista de QSIGA 

identificadas na RH10 para o 3.º ciclo de planeamento: 2022-2027, que abaixo se 

apresenta no Quadro 10. 
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Quadro 10: Questões Significativas da Gestão da Água na RH10 para o 3.º Ciclo 
de Planeamento: 2022-2027 

 

Tipologia de potenciais questões relativas a pressões e impactes 
 
1 Agravamento da qualidade da água devido à suspensão dos sedimentos 

2 
Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da biodiversidade e/ou 

destruição / fragmentação de habitats 

3 Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamentos) 

4 Alterações do regime de escoamento 

5 Contaminação de águas subterrâneas 

6 Degradação de zonas costeiras 

7 Intrusão salina nas águas subterrâneas 

8 Escassez de água 

9 Inundações 

10 Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto amoniacal) 

11 Sobre-exploração de águas subterrâneas 

12 
Ineficiências nos sistemas de abastecimento de água (abastecimento público e de 

rega) 

 

Tipologia de potenciais questões de ordem normativa, organizacional e económica 

13 Recursos humanos especializados insuficientes 

14 Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente 

15 Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas 

16 Insuficiente nível de recuperação dos custos dos serviços da água 

17 
Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das captações de água e rejeições 

de águas residuais 
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5. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

A participação ativa de todas as partes interessadas na elaboração, revisão e 

atualização dos PGRH, é um ponto-chave para a DQA (artigo 14.º) e para a Lei da Água 

(artigos 26.º, 84.º e 85.º da Lei n.º58/2005, de 29 de dezembro alterada e republicada 

pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 22 de junho) enquanto motor para o sucesso da 

prossecução dos seus objetivos, na medida em que contribui para: 

▪ Processos de tomada de decisão mais sustentados; 

▪ Maior entendimento dos problemas ambientais e das contribuições dos 

vários setores para atingir os objetivos ambientais; 

▪ Diminuição de eventuais conflitos sobre os usos da água, por 

desconhecimento ou falta de informação; 

▪ Envolvimento dos utilizadores e stakeholders na implementação das 

medidas. 

▪ Aumentar a probabilidade de sucesso da implementação da DQA. 

 

De acordo com a DQA e a Lei da Água, na elaboração, revisão e avaliação dos 

instrumentos de planeamento das águas, deverá ser promovida a participação ativa das 

pessoas singulares e coletivas na elaboração, revisão e atualização dos PGRH, bem 

como assegurada a divulgação de informação ao público em geral e em especial aos 

utilizadores dos recursos hídricos, nos termos e com os limites estabelecidos na 

legislação aplicável. 

 

5.1 Público-Alvo 

O público-alvo dos processos de participação pública promovidos pela DRAAC no 

âmbito da elaboração, revisão e atualização dos PGRH, é constituído por todas as 

pessoas singulares ou coletivas, direta ou indiretamente afetadas pela implementação 

do plano, em particular, a Administração Central e Local, empresas, instituições de 

natureza científica, associações não-governamentais, associações locais diversas, 

quadros técnicos e administrativos e cidadãos individuais. 

 

5.2 Divulgação e Disponibilização da Informação 

A Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, através 

da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC), promove durante 

um período de seis meses, o procedimento de participação pública relativo às Questões 

Significativas da Gestão da Água para a Região Hidrográfica da Madeira (RH10), de 

acordo com o preconizado pelo artigo 14.º da DQA e pelo artigo 85.º da Lei da Água. 
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As formas de divulgação adotadas são as seguintes: 

▪ Correio eletrónico; 

▪ Internet: 

 www.madeira.gov.pt/sra; 

 www.madeira.gov.pt/draac; 

 participa.pt. 

A informação inerente a todo o processo é disponibilizada em formato digital na página 

web da DRAAC e da SRAAC: 

www.madeira.gov.pt/draac 

www.madeira.gov.pt/sra 

participa.pt 

 

A participação de todos os interessados deverá ser efetuada por escrito, via correio 

eletrónico ou através de envio para a morada da DRAAC. 

DRAAC - Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

Morada: Rua Dr. Pestana Júnior, nº 6 - 3º Andar 

9064-506 FUNCHAL 

Contactos: 

T.: (+351) 291 207 350 

F.: (+351) 291 229 438 

Email: draac@madeira.gov. pt 

 

5.3 Integração de Contributos e Divulgação dos Resultados 

Decorrido o período de consulta pública serão analisadas e ponderadas as participações 

recebidas e integradas aquelas que forem consideradas adequadas em coerência com 

os objetivos e âmbito deste processo de planeamento das águas da RH10. 

Posteriormente, será elaborado e divulgado o Relatório da Consulta Pública das QSiGA 

do PGRH-Madeira: 2022-2027.

http://www.madeira.gov.pt/sra
http://www.madeira.gov.pt/draac
http://participa.pt/
http://www.madeira.gov.pt/draac
http://www.madeira.gov.pt/sra
http://participa.pt/
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Anexo I - Metodologia para a identificação das “Questões Significativas da 
Gestão da Água” em cada Região Hidrográfica – 3º ciclo de planeamento 

1. Enquadramento 

O presente documento apresenta a metodologia utilizada para a identificação das 
Questões Significativas da Gestão da Água (QSiGA), no âmbito do 3 º ciclo de 
planeamento da Diretiva Quadro da Água. 

Consideraram-se questões significativas de gestão da água (QSiGA) as pressões 
decorrentes de ações antropogénicas sobre as massas de água, os impactos 
resultantes dessas ações e os aspetos de ordem normativa, organizacional, económica, 
ou outros, que dificultem o cumprimento dos objetivos da Lei da Água. 

Como ponto de partida foram analisados os resultados do segundo ciclo de 
planeamento. Na definição da lista de potenciais questões da gestão da água na RH10, 
para o 3.º ciclo de planeamento, desenvolvida internamente, foram consideradas todas 
as QSiGA identificadas no 2.º ciclo de planeamento do PGRH-Madeira: 2016 – 2021, 
pois estas questões traduzem os problemas reais de gestão dos recursos hídricos na 
RH10, relativos às pressões e impactes, bem como referentes às questões de ordem 
normativa, organizacional e económica. 

As potenciais questões que constituem o ponto de partida para a seleção das questões 
efetivamente significativas em cada Região Hidrográfica são sistematizadas em dois 
tipos: 

▪ Questões relativas a pressões e impactes; 

▪ Questões de ordem normativa, organizacional e socioeconómica. 

 

2. Questões relativas a pressões e impactes 

2.1. Tipologia de potenciais questões 

Apresenta-se no Quadro 1 as questões relativas a pressões e impactes. 

Quadro 1: Tipologia de potenciais questões relativas a pressões e impactes 

Tipologia de potenciais questões relativas a pressões e impactes 

1 Agravamento da qualidade da água devido à suspensão dos sedimentos 

2 Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da biodiversidade 

3 Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamentos) 

4 Alterações do regime de escoamento 
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5 Competição de espécies não nativas com espécies autóctones 

6 Contaminação de águas subterrâneas 

7 Degradação de zonas costeiras 

8 Destruição / fragmentação de habitats 

9 Escassez de água 

10 Intrusão salina nas águas subterrâneas 

11 Inundações 

12 Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto amoniacal) 

13 Sobre-exploração de águas subterrâneas 

14  Perdas de água nos sistemas de abastecimento público e de rega 

 

2.2. Descrição das potenciais questões 

Apresenta-se no Quadro 2 uma descrição das questões relativas a pressões e impactes. 

Quadro 2: Descrição das questões relativas a pressões e impactes 

N. Questões Descrição 

1 

Agravamento da 
qualidade da água 

devido à 
suspensão de 

sedimentos 

Os sedimentos são constituídos por partículas que resultam do desgaste físico e químico 
das rochas, de detritos de plantas (e.g. macrófitas, fitoplâncton, diatomáceas) e de 
animais bem como de outras substâncias presentes na água (e.g. calcite, sílica).  

Podem ocorrer modificações na sua composição devido à deposição e à adsorção de 
partículas inorgânicas e orgânicas em suspensão na água, nomeadamente metais, 
nutrientes estabelecendo-se um equilíbrio químico entre sedimentos e coluna de água. 
Estes sedimentos podem constituir condições favoráveis de suporte a espécies 
aquáticas bentónicas. 

A afluência de sedimentos às massas de água pode resultar de um incorreto 
ordenamento do território na bacia de drenagem que, por ação de processos de erosão, 
acumulam os sedimentos no fundo dos leitos. Devido às correntes fortes, estes 
sedimentos podem desprender-se dos fundos, resultando num possível enriquecimento 
da coluna de água com as substâncias neles acumuladas e o consequente aumento da 
turvação e afetação dos habitats. 

2 

Alteração das 
comunidades da 
fauna e da flora 
e/ou redução da 
biodiversidade 

A alteração das comunidades bióticas pode ser devida a: 

Destruição dos habitats por utilização de determinadas artes de pesca, criação de 
barreiras, alteração do regime hidrológico, intervenções no leito dos rios, estuários e 
zonas costeiras; 

Contaminação dos habitats devido à poluição orgânica e química, que promove a 
prevalência das espécies tolerantes e resistentes à degradação do meio; 

Redução temporária ou definitiva dos caudais dos rios ou diminuição do nível de água 
nas albufeiras que pode conduzir à redução do espaço e alimento, levando à competição 
entre espécies, com consequente redução da abundância das espécies mais sensíveis, 
alterações da cadeia trófica e desequilíbrio das comunidades. 

A diminuição da biodiversidade é devida a: 
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N. Questões Descrição 

Fragmentação e destruição de habitats por alterações hidromorfológicas nos rios, p. e. 
largura e profundidade para navegação, controlo de cheias, desvios para irrigação, etc.; 

Redução das comunidades biológicas devido a fenómenos de extração ou deposição de 
inertes nos rios e zonas costeiras;  

Poluição; 

Sobre-exploração de espécies de fauna e flora com interesse comercial, médico e 
científico; 

Introdução de espécies não nativas. 

3 

Alterações da 
dinâmica 

sedimentar 
(assoreamentos e 

erosão) 

O depósito de detritos e de sedimentos originados pela erosão de solos e rochas pode 
causar a obstrução (assoreamento) de rios. O assoreamento pode ser agravado por 
atividades humanas, como p. ex. a desflorestação, a construção urbanística, a utilização 
de técnicas agrícolas inadequadas. Como consequência do assoreamento pode ocorrer: 

Redução do caudal dos rios; 

Diminuição da profundidade do leito dos rios e das albufeiras; 

Aumento do leito de cheia, provocando inundações; 

Alteração e destruição de habitats, p. e. zonas de postura e maternidades; 

Deposição de sedimentos contaminados, condicionando a existência de espécies de 
flora e fauna. 

O processo natural de erosão de rochas e solo é devido aos efeitos de vários fatores, 
nomeadamente: 

Fatores climáticos (vento, temperatura, pluviosidade); 

Movimento das massas de água provocado pelas ondas ou por forte caudal; 

Deslocação de material das margens de rios e de arribas; 

O processo natural pode ser acentuado por ação antropogénica, p. e., alteração do 
caudal de rios devido a construção de barragens, açudes e desvios do leito. 

A erosão das margens dos rios e zonas costeiras pode provocar a alteração e até a 
destruição de habitats, constituindo assim uma ameaça para as espécies autóctones. 

5 
Alterações do 

regime de 
escoamento 

As alterações ao regime natural de caudais podem estar associadas a fenómenos 
naturais tais como períodos de chuvas menos abundantes ou períodos de chuva 
intensos e concentrados no tempo fruto das alterações climáticas, os quais podem ser 
agravados por atividades antropogénicas, tais como: 

Aumento da quantidade de água captada; 

Existência de barreiras físicas na linha de água, permanentes ou amovíveis, que 
impedem o regime natural de escoamento, p.e., aproveitamentos hidráulicos; 

Descargas em aproveitamentos hidroelétricos que provocam um aumento do caudal num 
curto espaço de tempo. 

Estas alterações ao regime natural de caudais condicionam também a introdução na 
água de substâncias naturais resultantes da erosão bem como da atividade humana. 

6 

Competição de 
espécies não 
nativas com 

espécies 
autóctones 

A introdução de espécies de flora e fauna não nativas pode ameaçar as espécies 
naturais, representando uma importante pressão sobre o estado ecológico das massas 
de água. A dificuldade de controlar a proliferação das espécies não nativas tem como 
consequência a alteração das comunidades bióticas com dominância das espécies 
tolerantes, alteração da biodiversidade e impactes económicos nomeadamente na 
gestão das pescas. 

6 
Contaminação de 

águas 
subterrâneas 

A presença de algumas substâncias nas águas subterrâneas pode ser devida à 
ocorrência de processos naturais, tais como a decomposição de matéria orgânica nos 
solos ou lixiviação de depósitos minerais, ou a atividades humanas. 

O risco de contaminação de águas subterrâneas depende da capacidade dos estratos 
que se situam entre o solo à superfície e a zona saturada do aquífero para o proteger 
dos efeitos adversos das cargas de poluição aplicada à superfície do solo e está 
associado a situações diversas, nomeadamente: 

Condições hidrogeológicas; 
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N. Questões Descrição 

Sobre-exploração de aquíferos; 

Aplicação nos solos agrícolas de efluentes pecuários (estrumes e excrementos animais); 

Práticas de deposição e de aplicação no solo de substâncias indesejáveis; 

Fugas e roturas nos sistemas de drenagem e de tratamento de águas residuais; 

Escorrências de solos urbanos e infraestruturas lineares; 

Escorrências de solos agrícolas em que foram aplicados pesticidas; 

Derrames acidentais de produtos poluentes; 

Lixeiras, incluindo as desativadas e seladas; 

Aterros sanitários deficientemente impermeabilizados; 

Poluição das águas superficiais associadas. 

7 
Degradação de 
zonas costeiras 

A orla costeira é globalmente ameaçada por fenómenos de erosão, por vezes com 
galgamentos marinhos, perdas de território e prejuízos para os habitats naturais. 

O turismo, as atividades portuárias, o desenvolvimento industrial, as pescas, o 
urbanismo e os transportes são atividades que potenciam os efeitos das causas naturais. 

A degradação não controlada das zonas costeiras pode ter consequências graves, como 
sejam: 

A destruição de habitats e a ameaça de desaparecimento de espécies de flora e fauna; 

A redução da pesca e da aquicultura; 

O avanço do mar. 

8 
Destruição/ 

Fragmentação de 
habitats 

A destruição e fragmentação de habitats pode ser devida a: 

Presença de infraestruturas transversais nos rios com perda de continuidade longitudinal 
e de infraestruturas longitudinais (p.e. diques) com perda da conectividade lateral; 

Alterações na dinâmica sedimentar e no regime hidrológico natural; 

Intervenções nas margens e leitos dos rios, com destruição dos habitats aquáticos e 
ribeirinhos; 

Práticas de determinadas artes de pesca, p. e. com dragas, com destruição de habitats 
de fundos marinhos; 

Intervenções nas zonas costeiras, com destruição de habitats da zona intertidal, de 
zonas ribeirinhas. 

9 Escassez de água 

Os problemas de escassez de água para satisfazer a procura e as necessidades 
resultam do desequilíbrio entre as disponibilidades e os consumos e que pode ser 
agravado devido a fenómenos resultantes das alterações climáticas. A degradação da 
qualidade da água associada à expansão urbana, atividade industrial e à agricultura 
potencia este desequilíbrio ao reduzir a quantidade de água disponível com qualidade 
para os diferentes usos. 

10 
Intrusão salina 

nas águas 
subterrâneas 

A sobre-exploração de aquíferos conduz normalmente, no caso de aquíferos costeiros, 
à intrusão salina, no que respeita à entrada de águas salgadas no aquífero. A sobre-
exploração pode dar origem ao rebaixamento dos níveis de água subterrânea, a 
alterações na direção do escoamento e a impactes nas linhas de água e nos 
ecossistemas aquáticos ou terrestres dependentes. 

11 Inundações 

As inundações podem dever-se a causas naturais quando resultam de condições 
climáticas anormais ou resultantes da atividade humana ou alteração da morfologia dos 
rios (p. e. canalização do leito). A gestão adequada da ocupação do solo e dos recursos 
hídricos pode minimizar os efeitos das inundações. 

As inundações podem ter implicações no estado das águas quando atingem zonas de 
armazenamento ou deposição de substâncias poluentes ou provocam rotura ou 
sobrecarga em equipamentos de acondicionamento, tratamento ou drenagem de águas 
residuais. 

12 Poluição 
microbiológica e 

Os microrganismos atingem as águas naturais através de descargas de águas residuais 
domésticas, urbanas e provenientes de explorações pecuárias bem como de 
escorrências provenientes de solos contaminados. 
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N. Questões Descrição 

orgânica (CBO5 e 
azoto amoniacal) 

A presença destes microrganismos constitui um fator de risco para a saúde pelo que 
podem restringir os usos potenciais da água, nomeadamente na água destinada ao 
abastecimento público ou ao recreio com contacto direto. 

Na impossibilidade de monitorizar todos eles, são usados indicadores da presença de 
contaminação fecal, nomeadamente, E. Coli, enterococos fecais. 

A carência bioquímica de oxigénio é uma medida aproximada da quantidade de oxigénio 
que é necessária para oxidar a matéria orgânica biodegradável, constituindo assim um 
indicador da quantidade de matéria orgânica existente nas massas de água. Assim, 
quanto mais elevados forem os valores de CBO5, maior é a probabilidade do estado das 
massas de água se degradar. 

O azoto amoniacal existente na água pode ter origem natural, resultante da 
decomposição de matéria orgânica e inorgânica azotada, da atividade biológica, da 
redução do azoto gasoso pela ação de microrganismos existentes na água e das trocas 
gasosas entre o ar e a água e origem antropogénica, decorrente das descargas de águas 
residuais urbanas e industriais. 

Na água a forma ionizada do azoto amoniacal (NH4+) está em equilíbrio com a sua forma 
não ionizada (NH3) que, quando em concentrações elevadas e para determinadas 
condições de temperatura e pH, é tóxica para a vida aquática e, consequentemente, para 
o equilíbrio ecológico das massas de água. 

O azoto amoniacal liga-se também em formas complexas com alguns iões metálicos, 
pode ser adsorvido pelas partículas coloidais, pelos sedimentos em suspensão e pelos 
sedimentos de fundo. 

13 
Sobre-exploração 

de águas 
subterrâneas 

A sobre-exploração de aquíferos conduz normalmente à descida dos níveis de água 
subterrânea, conducente a fenómenos de: 

intrusão salina, no caso de aquíferos costeiros; 

outro tipo de intrusão (circulação da água a maiores profundidades que nalguns casos 
poderá acarretar uma maior mineralização da água em virtude da existência de rochas 
evaporíticas); 

inversão do fluxo subterrâneo. 

Estas situações poderão conduzir a impactes nas linhas de água e nos ecossistemas 
aquáticos e terrestres deles dependentes em resultado da redução dos caudais. 

14 

Perdas de água 
nos sistemas de 
abastecimento 

público e de rega 

Atualmente a procura tende a exceder a oferta de água com qualidade para os diferentes 
usos. Sendo comum registarem-se volumes significativos de água perdidos nas redes 
de abastecimento (perdas reais e aparentes), torna-se necessário implementar sistemas 
de controlo e poupança de água para contrariar esta tendência. Tecnicamente, algumas 
perdas reais são inevitáveis, sendo objetivo a limitação das mesmas a um nível mínimo. 

Importa referir a falta de informação disponível sobre as perdas efetivas que ocorrem ao 
longo dos sistemas de transporte e distribuição de água. Quanto ao setor agrícola, é 
necessário sistematizar informação sobre as perdas efetivas de água ao longo dos 
canais e redes de rega, de cada aproveitamento hidroagrícola e nas parcelas, de modo 
a permitir uma avaliação mais rigorosa das eficiências de transporte, distribuição e 
aplicação, bem como dos métodos de rega e sua adequabilidade ao tipo de solos e 
culturas e respetiva eficiência. 

A avaliação de perdas de água em sistemas de abastecimento necessita de ações 
complexas e bem coordenadas, bem como de investimentos por vezes bastante 
significativos. 

3. Questões de ordem normativa, organizacional e económica 

3.1. Tipologia de potenciais questões 

Apresenta-se no Quadro 3 as questões de ordem normativa, organizacional e económica. 
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Quadro 3: Tipologia de potenciais questões de ordem normativa, organizacional e 
económica 

Tipologia de potenciais questões de ordem normativa, organizacional e económica 

15 Recursos humanos especializados insuficientes 

16 Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente 

17 Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das massas de água insuficientes e/ou ineficientes 

18 Nível de recuperação dos custos dos serviços da água insuficiente 

19 
Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das captações de água e rejeições de águas 
residuais 

3.3. Descrição das potenciais questões 

Apresenta-se no Quadro 4 uma descrição sucinta das questões de ordem normativa, 
organizacional e socioeconómica. 

 

Quadro 4: Descrição das questões de ordem normativa, organizacional e socioeconómica 

 Questões Descrição 

15 
Recursos humanos 

especializados 
insuficientes 

Considera-se que devem estar disponíveis os recursos humanos suficientes para 
o cumprimento das obrigações legais, nacionais e comunitárias. É ainda 
indispensável que estes recursos humanos tenham formação especializada e 
atualizada, adequada à atividade que desempenham. 

16 
Fiscalização 

insuficiente e/ou 
ineficiente 

Considera-se que devem estar disponíveis pelo menos os meios humanos, 
técnicos e logísticos mínimos para os serviços de rotina de fiscalização, tendo em 
vista uma correta gestão das águas. 

17 

Sistemas de 
vigilância, alerta e 
monitorização das 
massas de água 

insuficientes e/ou 
ineficientes 

Sistema de vigilância. Alerta e monitorização é insuficiente e/ou ineficiente se não 
for efetuada de acordo com o definido nos planos de monitorização previstos. 

18 

Nível de 
recuperação de 

custos dos serviços 
da água insuficiente 

Designa-se por NRC a percentagem de custos, incluindo os custos ambientais e 
de escassez, que é coberta por receitas pagas pelos utilizadores dos sistemas de 
abastecimento de água (AA) e de drenagem e tratamento de águas residuais 
(AR). Aplica-se aos serviços públicos de águas (urbano, agrícola ou outros) e 
deve, se possível, separar a utilização doméstica, industrial e agrícola. Deve 
ainda separar o serviço de AA do serviço de AR. É considerado insuficiente a 
partir de determinado nível em função do tipo de serviço, e da utilização em 
causa. 

19 

Medição e 
autocontrolo 

insuficiente e/ou 
ineficiente das 

captações de água 
e descargas de 
águas residuais 

A medição e autocontrolo não são efetuados, ou são efetuados sem que se 
cumpram as condições estabelecidas nos TURH. Considera-se, ainda, medição 
insuficiente a inexistência de medição dos volumes de água captados ou a 
inexistência de avaliação direta das cargas descarregadas, sendo que para 
pequenos utilizadores pode ser utilizada uma estimativa. 
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4. Critérios de Classificação das Questões relativas a pressões e impactes e das 
Questões de ordem normativa, organizacional e económica 

O critério de classificação das questões potenciais, foi o mesmo, quer para as questões 
relativas a pressões e impactes, quer para questões de ordem normativa, organizacional 
e económica. 

Como de critérios de classificação das questões potenciais, foi aplicada uma abordagem 
qualitativa desenvolvida internamente, com auscultação interna e de serviços externos, 
através da identificação e seleção das 10 questões Mais Significativas da Lista de 
Potenciais Questões da Gestão da Água na RH10 para o 3.º Ciclo de Planeamento. 
Considerou-se que, todas as questões com pontuação total igual ou superior a 10 
pontos, são consideradas significativas na RH10. 

Para classificação e identificação das questões significativas para o 3.º ciclo de 
planeamento, a Lista de Potenciais Questões da Gestão da Água na RH10 do Quadro 
8, foi remetida para os serviços internos da DRAAC e para as entidades regionais com 
responsabilidade em matéria de gestão da água, para que estas selecionassem as 10 
questões mais significativas dessa lista. 

Como de critérios de classificação das questões potenciais, considerou-se que, todas 
as questões com pontuação total igual ou superior a 10 pontos, são consideradas 
significativas na RH10. 

 

5. Resultados Obtidos  

Na sequência da auscultação interna e externa efetuada a um total de 34 auscultados, 
aplicando os critérios de classificação das questões (pontuação total igual ou superior a 
10 pontos), foram obtidos os resultados apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Respostas das Entidades Consultadas - Identificação das 10 Potenciais 
Questões Miais Siginifactivas para Identificação das QSiGA 

Potenciais Questões Significativas                                                                              
N.º Total de Repostas 

(Auscultados: 34) 

Tipologia de potenciais questões relativas a pressões e impactes  

1 Agravamento da qualidade da água devido à suspensão dos sedimentos 12 

2 
Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da 
biodiversidade 

9 

3 Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamentos) 15 

4 Alterações do regime de escoamento 22 

5 Competição de espécies não nativas com espécies autóctones 9 

6 Contaminação de águas subterrâneas 27 

7 Degradação de zonas costeiras 16 
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8 Destruição / fragmentação de habitats 6 

9 Escassez de água 30 

10 Intrusão salina nas águas subterrâneas 16 

11 Inundações 23 

12 Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto amoniacal) 21 

13 Sobre-exploração de águas subterrâneas 13 

14 Perdas de água nos sistemas de abastecimento público e de rega 33 

Tipologia de potenciais questões de ordem normativa, organizacional e económica 

15 Recursos humanos especializados insuficientes 14 

16 Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente 23 

17 
Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das massas de água 
insuficientes e/ou ineficientes 

15 

18 Nível de recuperação dos custos dos serviços da água insuficiente 11 

19 
Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das captações de 
água e rejeições de águas residuais 

16 

 

Como resultado da metodologia aplicada, apenas três questões não foram consideradas 

significativas, por terem obtido uma pontuação inferior a 10 pontos. No entanto, como estas 

três questões estão relacionadas com espécies e habitats, optou-se por não eliminar esta 

temática das QSiGA, tendo sido agregadas todas as questões com pontuação inferior a 

10, numa única questão designada de: Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou 

redução da biodiversidade e/ou destruição / fragmentação de habitats.  

Face às respostas dadas pelos auscultados, foram consideradas como Questões 

Significativas da Gestão da Água na RH10 para o 3.º ciclo de planeamento, os 

resultados obtidos no 2.º ciclo de planeamento, mas adaptados à atual realidade, tendo 

sido efetuado nesse âmbito, o ajustamento de algumas questões (questão: 14- Perdas 

de água nos sistemas de abastecimento público e de rega; 17- Sistemas de vigilância, 

alerta e monitorização das massas de água insuficientes e/ou ineficientes;18-Nível de 

recuperação dos custos dos serviços da água insuficiente.) 
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RH10 – QSiGA 1 Agravamento da qualidade da água devido à suspensão dos sedimentos 

Descrição 

A erosão natural dos solos e rochas nas bacias hidrográficas constitui geralmente a principal origem dos 
sedimentos que se depositam nos leitos, sendo posteriormente transportados pelas massas de água. 

O transporte e a suspensão dos sedimentos ao longo do curso de água é um processo natural, no 
entanto, o aumento da taxa de erosão, da intensidade e dinamismo destes processos, dependem de 
uma série de fatores naturais e antrópicos, nomeadamente, da alteração do uso do solo na bacia 
hidrográfica que pode contribuir para o aumento da taxa de erosão e, consequentemente, para 
enriquecer a coluna de água com as substâncias acumuladas no leito e de nutrientes e pesticidas, com 
o consequente aumento da turvação e afetação dos habitats. 

Quando os níveis de água estão altos, aquando da ocorrência de cheias, os cursos de água podem 
galgar as margens, causando o seu aluimento, transportando-as para jusante. As águas de escorrência 
provocam erosão vertical, formando os abarrancamentos, e erosão regressiva, aumentando o seu 
comprimento. Esta erosão regressiva, juntamente com o alargamento e o aprofundamento dos vales, 
pode ser extremamente rápida em solos facilmente erodíveis, sendo mais lenta, a erosão da rocha sólida 
pela abrasão, pela meteorização química e física e pela ação escavadora da base da corrente. 

Os sedimentos correspondem a materiais sólidos, de diversas dimensões, resultantes do desgaste físico 
e químico das rochas,  e de detritos de plantas e de animais (podem ocorrer modificações na sua 
composição devido à deposição e à adsorção de partículas inorgânicas e orgânicas em suspensão na 
água, nomeadamente metais, nutrientes ou outras substâncias como pesticidas), transportados pelos 
cursos de água de diversos modos e controlados pela velocidade da corrente, sendo que os materiais 
mais finos, como as argilas e as siltes são transportadas em suspensão. Quanto mais dinâmica for a 
corrente da massa de água, maiores serão as dimensões das partículas transportadas pela carga 
suspensa e pela carga de fundo (competência do curso de água). 

As principais causas da suspensão de sedimentos e consequente turbidez das massas de água são: 
presença de matérias sólidas em suspensão (silte, argila, sílica, coloides); condições climatológicas 
particulares, tais como chuvas fortes que removem e transportam sedimentos das margens; transporte 
de sedimentos e arrastamento de fertilizantes / pesticidas associados às alterações no regime de 
precipitação; e extração de areias. 

A suspensão de sedimentos nas massas de água é passível de agravar a qualidade da água, e de 
provocar assoreamentos e alterações morfológicas dos leitos e margens, reduzindo a disponibilidade 
hídrica, condicionando os potenciais usos da água. 

Na RH10, o aumento dos sedimentos em transporte por suspensão nos cursos de água está fortemente 
associado, aos fatores climatológicos e geomorfológicos particulares desta Região, particularmente na 
Ilha da Madeira.As condições morfológicas, geológicas e climáticas da RH10, traduzidas por um desnível 
acentuado das suas vertentes, associado à alternância de formações de diferentes litologias e à elevada 
pluviosidade, têm contribuído para o entalhe profundo da rede hidrográfica, definindo importantes 
desfiladeiros e gargantas por onde escoam as principais ribeiras, de grande torrencialidade por ocasião 
de precipitações intensas. Nestas circunstâncias, a capacidade de transporte é elevada, verificando-se 
o aumento da quantidade dos sedimentos em transporte por suspensão, com o consequente 
agravamento da turbidez e da qualidade da água (os sedimentos em suspensão podem carregar 
nutrientes e pesticidas), traduzida por impactes nos ecossistemas aquáticos. Para além disso, a 
suspensão de sedimentos nas massas de água é passível alteração morfológica dos leitos e margens, 
e de reduzir a disponibilidade hídrica, bem como de condicionar os potenciais usos da água. 

Nas massas de água da Ilha da Madeira, esta questão apresenta-se mais significativa, pois a 
pluviosidade é elevada, as vertentes são particularmente acentuadas e a rede hidrográfica fortemente 
encaixada, o que associado a eventos de elevada e intensa pluviosidade, traduzem-se em episódios de 
cheias e torrencialidade. Na Ilha de Porto Santo, os cursos de água tendem a apresentar uma expressão 
morfológica mais modesta, observando-se ainda assim declives longitudinais elevados e uma elevada 
capacidade de transporte quando ocorre precipitação intensa, ainda que estas não sejam frequentes. 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 2 – Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da biodiversidade e/ou 
destruição / fragmentação de habitats; 

▪ QSiGA 3 - Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamentos); 

▪ QSiGA 4 - Alterações do regime de escoamento; 

▪ QSiGA 9 - Inundações 

▪ QSiGA 15 - Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas. 
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RH10 – QSiGA 2 
Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da 

biodiversidade e/ou destruição/fragmentação de habitats  

Descrição 

A alteração das comunidades da fauna e da flora, estão geralmente relacionadas com algumas 
intervenções humanas que provocam a degradação dos ecossistemas e a redução de habitats, com 
consequências nos recursos hídricos, das quais se destacam: 

• Fragmentação e destruição dos habitats por utilização de determinadas artes de pesca (ex: dragas 
com destruição de habitats de fundos marinhos), criação de barreiras, alteração do regime 
hidrológico (ex: largura e profundidade para navegação, controlo de cheias, desvios para irrigação), 
intervenções nas margens e no leito dos rios e zonas costeiras; alterações na dinâmica sedimentar 
e no regime hidrológico natural; 

• Ocupação urbana, a intensificação da agricultura, as práticas florestais erradas, efluentes urbanos 
e industriais. 

• Contaminação dos habitats devido à poluição orgânica e química, que promove a prevalência das 
espécies tolerantes e resistentes à degradação do meio; 

• Redução temporária ou definitiva dos caudais das massas de água rios ou diminuição do nível de 
água nas albufeiras que pode conduzir à redução do espaço e alimento, levando à competição entre 
espécies, com consequente redução da abundância das espécies mais sensíveis, alterações da 
cadeia trófica e desequilíbrio das comunidades; 

• Redução das comunidades biológicas devido a fenómenos de extração ou deposição de inertes 
nos rios e zonas costeiras; 

• Sobre-exploração de espécies de fauna e flora com interesse comercial, médico e/ou científico; 

• Introdução de espécies não nativas; 

• Introdução, repovoamentos ou aumento descontrolado de espécies não nativas com caráter 
invasor. 

As ações antrópicas com repercussões nos recursos hídricos conduzem nomeadamente, à afetação, à 
alteração ou destruição de habitats aquáticos e ribeirinhos, a alterações morfológicas das massas de 
águas, ao aumento exponencial da população de plantas aquáticas devido à eutrofização, à perda da 
qualidade da água e agravamento do estado ecológico dos sistemas aquáticos, o que se traduz na 
degradação dos ecossistemas e na redução de habitats, e por conseguinte à perda de biodiversidade.  

Na RH10 estão inventariadas infraestruturas de retenção e armazenamento de água, que constituem 
pressões hidromorfológicas, em particular das espécies piscícolas. A existência de barreiras à deslocação 
das espécies piscícolas, com destaque para as migradoras, impede que os peixes atinjam os habitats de 
destino no seu processo de migração, sendo apontado como um dos principais fatores que contribuem 
para a diminuição, ou mesmo extinção local de algumas populações. 

Em termos de pressões biológicas, constata-se um aumento de espécies invasoras, responsáveis pela 
diminuição das espécies autóctones, através da competição e da predação, e consequentemente pela 
alteração das comunidades da fauna e flora da RH10, tanto em águas interiores como nas águas costeiras 
e de transição. 

A introdução de espécies não nativas nas massas de água apresenta repercussões amplas e significativas 
quer ao nível da estrutura e função ecossistemas aquáticos (sendo de destacar a diminuição da 
biodiversidade vegetal, a redução de espécies autóctones e as alterações das características físico-
químicas da água, a predação e a extinção de espécies autóctones), quer no plano antrópico (destacando-
se a  diminuição do valor recreativo da água, dificuldades no escoamento das águas e na navegação, 
Interferências na aparelhagem de controlo de rega ou das centrais hidroelétricas, redução da secção e da 
capacidade de armazenamento, perdas de água por evapotranspiração). 

Ainda que a introdução de espécies possa estar associada a eventuais efeitos positivos como o 
aprovisionamento adicional de alimento da fauna nativa, adição de complexidade estrutural ao habitat e 
geração de valor económico ao nível da alimentação humana e animal, são os efeitos negativos que 
assumem particular relevância e gravidade. Neste sentido, como efeitos negativos da introdução de 
espécies não nativas destacam-se: 

▪ Introdução de genes e genótipos alienígenas, potenciando o risco de hibridação com as espécies 
nativas, sobretudo com espécies economicamente valiosas ou espécies ameaçadas (lista 
vermelha);  

▪ Competição interespecífica entre as espécies introduzidas e as espécies autóctones;  

▪ Introdução de novas pragas, agentes patogénicos e parasitas que afetam as espécies nativas;  

▪ Alterações nas cadeias alimentares;  
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RH10 – QSiGA 2 
Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da 

biodiversidade e/ou destruição/fragmentação de habitats  

▪ Diminuição da biodiversidade global e homogeneização das comunidades marinhas;  

▪ Poluição biológica; 

▪ Degradação de reservas marinhas, áreas protegidas e outros locais ambientalmente importantes.  

Na RH10 a introdução de espécies exóticas conduziu a alguns episódios de invasão. Estas espécies foram 
introduzidas consciente ou inconscientemente, propagando-se e desenvolvendo-se espontaneamente, 
tornando-se uma grande ameaça ao equilíbrio e futuro dos ecossistemas insulares. Com efeito, têm vindo 
a ser desenvolvidos programas monitorização, erradicação e de sensibilização das comunidades locais 
para a prevenção da introdução de espécies não nativas nos ecossistemas insulares. 

As espécies exóticas representam, por sua vez, pressões biológicas sobre as massas de água na RH10, 
mais concretamente sobre as comunidades da fauna e flora autóctones. Com efeito, na ilha da Madeira, 
em todas as massas de água superficiais interiores verifica-se a existência, em maior ou menor escala, de 
espécies exóticas ao nível da flora, invertebrados, ictiofauna e anfíbios. Nas águas superficiais costeiras 
regista-se a existência de espécies exóticas de macroalgas e ictiofauna. Na ilha de Porto Santo verifica-
se, também, a existência de espécies exóticas nas massas de água superficiais costeiras, designadamente 
espécies de macroalgas e ictiofauna. 

A salvaguarda do património ambiental associado aos recursos hídricos constitui um fator de garantia da 
manutenção dos benefícios proporcionados por estes numa perspetiva de longo prazo, sendo o seu estado 
ecológico e a biodiversidade os indicadores, por excelência, da sua capacidade em termos funcionais. 

Na área abrangida pela RH10 é possível identificar diversas áreas com interesse do ponto de vista da 
conservação da natureza. As áreas em questão enquadram-se no Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas (SNAC) e consistem em: 

• Áreas protegidas integradas na Rede Nacional das Áreas Protegidas (ex. Reservas Naturais e 
Parques Naturais); 

• Zonas Especiais de Conservação (ZEC) (integradas na Rede Natura 2000); 

• Zonas de Proteção Especial para a avifauna (ZPE) (integradas na Rede Natura 2000). 

Existem ainda outras áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo 
Estado Português: 

• Áreas Importantes para as Aves (IBA – Important Bird Areas); 

• Reserva da Biosfera; 

• Rede de Reservas Biogenéticas do Conselho da Europa. 

As IBA são sítios com significado internacional para a conservação das aves à escala global e são 
identificadas através da aplicação de critérios científicos internacionais, constituindo a rede de sítios 
fundamentais para a conservação de todas as aves com estatuto de conservação desfavorável. As IBA, 
cuja área se encontra total ou parcialmente localizada na RH10, são oito: Porto Santo Oeste (PT086), 
Ilhéus do Porto Santo (PT087), Ponta do Pargo (PT088), Laurissilva (PT089), Maciço Montanhoso Oriental 
(PT090), Ponta de São Lourenço (PT091), Ilhas Desertas (PT092) e Selvagens (PT093). 

Na RH10 existe ainda uma Reserva da Biosfera classificada em 2011, em Santana, a qual é (até à data) 
a única existente no arquipélago. 

A maior parte das áreas classificadas existentes na Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira 
incluem áreas importantes para a conservação dos ecossistemas aquáticos, ribeirinhos e costeiros. 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 1 - Agravamento da qualidade da água devido à suspensão dos sedimentos; 

▪ QSiGA 3 - Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamentos); 

▪ QSiGA 4 - Alterações do regime de escoamento; 

▪ QSiGA 6 - Degradação de zonas costeiras; 

▪ QSiGA 8 - Escassez de água; 

▪ QSiGA 10 - Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto amoniacal); 

▪ QSiGA 13 - Recursos Humanos especializados insuficientes; 

▪ QSiGA 14 - Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente; 

▪ QSiGA 15 - Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas 

▪ QSiGA 17- Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das captações de água e rejeições de 
águas residuais. 
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RH10 – QSiGA 3 Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamentos) 

Descrição 

O regime de escoamento e o transporte de sedimentos que se verificam no sistema fluvial, desde as 
zonas de cabeceira até à foz, contribuem para a modelação e evolução das características 
hidromorfológicas de cada linha de água e da respetiva bacia de drenagem. A celeridade dessa evolução 
depende das características do substrato e do tipo de erosão (pluvial, eólica, fluvial, marinha, gravidade), 
sendo mais acentuada com as ações antropogénicas, designadamente, a construção de barragens e de 
açudes, a regularização, a desflorestação, a impermeabilização do solo com construção e utilização de 
técnicas agrícolas inadequadas, acentuam o processo natural de evolução do regime fluvial. 

A análise da alteração da dinâmica sedimentar deve ter em consideração os sedimentos originados pela 
erosão de solos e rochas nas bacias hidrográficas, o seu transporte e sedimentação ao longo dos cursos 
de água, bem como os caudais sólidos que chegam às zonas costeiras, o seu transporte e processos de 
erosão e assoreamento associados.   

Estes dois níveis estão fortemente relacionados, tendo em conta que os caudais sólidos que chegam às 
zonas costeiras estão diretamente relacionados com os processos de dinâmica sedimentar (erosão e 
assoreamento) que têm lugar nas bacias hidrográficas, os quais são fortemente influenciados pela 
atividade humana. 

O depósito de detritos e de sedimentos originados pela erosão de solos e rochas pode causar a obstrução 
(assoreamento) de massas de água rios. O assoreamento pode ser agravado por atividades humanas, 
tais como a desflorestação, a construção urbanística e a utilização de técnicas agrícolas inadequadas. 
O assoreamento pode, por sua vez, conduzir à redução do caudal dos rios, à diminuição da profundidade 
do leito dos rios, ao aumento do leito de cheia, provocando inundações, à alteração ou destruição de 
habitats, condicionando a existência de espécies de flora e fauna.  

A erosão de rochas e a perda de solo correspondem a um processo natural resultante da erosão hídrica 
provocada pelo escoamento superficial, estando fortemente relacionado com o tipo de solo, coberto 
vegetal, morfologia e com os fatores climáticos (vento, temperatura, pluviosidade). Ainda que se trate de 
um processo natural, a erosão hídrica pode, contudo, ser agravada pela ação humana, designadamente 
pela desflorestação, a impermeabilização do solo e a utilização de técnicas agrícolas inadequadas.   

A erosão das margens dos rios e zonas costeiras pode provocar a alteração e a destruição de habitats, 
constituindo assim uma ameaça para as espécies autóctones. 

As condições morfológicas, geológicas e climáticas da RH10, traduzidas por um desnível acentuado das 
suas vertentes, associado à alternância de formações de diferentes litologias e à elevada pluviosidade, 
tem contribuído para o entalhe profundo da rede hidrográfica, definindo importantes desfiladeiros e 
gargantas por onde escoam as principais ribeiras, de grande torrencialidade por ocasião de precipitações 
intensas. 

Relativamente à Ilha de Porto Santo, o fenómeno é muito intenso e abrange praticamente toda a ilha, 
uma vez que as áreas com vegetação autóctone e reflorestadas são diminutas face à totalidade da área 
desta. 

As áreas de arribas a norte são as que apresentam uma erosão mais intensa, seguindo-se as áreas 
referentes à continuação das arribas e suas bordaduras, a norte, e zonas junto aos Picos da Ilha. 

No que se refere à zona costeira, considera-se que as Ilhas da Madeira e do Porto Santo apresentam 
uma severidade média em termos de erosão costeira. A intensa ocupação humana em algumas partes 
da zona costeira, sobretudo na Ilha da Madeira, é suscetível de interferir com os processos que 
caraterizam a evolução da dinâmica sedimentar e potenciar situações de incremento dos fenómenos 
erosivos: ocupação das arribas, afetação da estabilidade dos poucos maciços dunares da região e 
construção de obras marítimas. Nas Ilhas Desertas e Selvagens, por ausência de influência 
antropogénica, os fenómenos de erosão estão associados às condições hidrodinâmicas naturais, 
associadas ao seu contexto geográfico. 

A erosão costeira é ainda ocasionada pela existência de infraestruturas transversais e pela acentuada 
regularização das bacias hidrográficas a montante que terá como efeito a substancial redução do 
transporte sólido afluente à linha de costa. Por outro lado, a ação erosiva é ainda promovida pela extração 
de inertes em meio marinho, como consequência da alteração da dinâmica costeira. 

As alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamento) provocam assoreamentos e processos 
erosivos, e a alterações morfológicas da costa por redução significativa de fontes aluvionares em 
consequência da construção de aproveitamentos hidráulicos que retêm os sedimentos a montante e da 
regularização das linhas de água. 

Na RH10, particularmente na Ilha da Madeira, a intensa ocupação humana em algumas partes da zona 
costeira tem vindo a interferir com os processos que caraterizam a evolução da dinâmica sedimentar e 
potenciar situações de incremento dos fenómenos erosivos: ocupação das arribas, afetação da 
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RH10 – QSiGA 3 Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamentos) 

estabilidade dos poucos maciços dunares da região e construção de obras marítimas. Por outro lado, as 
alterações ao nível da dinâmica sedimentar têm vindo a ser ocasionadas pela construção de 
infraestruturas transversais, obras portuárias, extração de inertes e pela regularização das bacias 
hidrográficas, que têm como efeito a redução do transporte sólido afluente à linha de costa. Por 
conseguinte, atualmente, o litoral tende a apresentar uma tendência regressiva (recuo) associado à 
redução do fornecimento sedimentar, promovido, em certa medida, pela atividade antrópica. 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 1 - Agravamento da qualidade da água devido à suspensão dos sedimentos; 

▪ QSiGA 2 – Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da biodiversidade e/ou 
destruição / fragmentação de habitats 

▪ QSiGA 4 - Alterações do regime de escoamento; 

▪ QSiGA 6 - Degradação de zonas costeiras; 

▪ QSiGA 13 - Recursos Humanos especializados insuficientes; 

▪ QSiGA 15 – Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas. 
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RH10 – QSiGA 4 Alterações do regime de escoamento 

Descrição 

As alterações do regime natural de caudais podem estar associadas a fenómenos naturais, 
potencialmente agravados por atividades antropogénicas. Entre os fenómenos naturais potenciadores 
de alterações do regime de escoamento destaca-se a ocorrência de períodos de chuvas menos 
abundantes ou períodos de chuva intensos e concentrados no tempo, fruto das alterações climáticas, 
que podem ser agravados por atividades antropogénicas, tais como:  

▪ Aumento da quantidade de água captada diretamente do curso de água; 

▪ Construção / existência de barreiras físicas na linha de água, permanentes ou amovíveis, que 
impedem o regime natural de escoamento (e.g. aproveitamentos hidráulicos); 

▪ Descargas em aproveitamentos hidroelétricos que provocam um aumento do caudal num curto 
espaço de tempo. 

As alterações do regime de escoamento, provocam designadamente, alterações na estrutura e 
funcionamento dos ecossistemas aquáticos, alterações das características morfológicas nos leitos e 
margens (devido à redução do caudal a jusante de infraestruturas hidráulicas, à modificação na 
velocidade e profundidade do escoamento que a longo prazo modifica o regime dos padrões de 
transporte, sedimentação e erosão), potencia o aumento da concentração de poluentes (devido à 
diminuição do caudal e às assimetrias intra-anuais) e provoca afetação das principais origens de água 
para os diversos usos. As alterações ao regime natural de caudais condicionam também a introdução 
na água de substâncias naturais resultantes da erosão bem como da atividade humana. 

As alterações climáticas têm um impacte direto no regime temporal e espacial de ocorrência e 
disponibilidade dos recursos hídricos, na qualidade da água e no risco de ocorrência de cheias e secas, 
o que condiciona quer a qualidade dos ecossistemas, quer o desenvolvimento das atividades humanas. 
Os impactos indiretos resultantes de transformações das atividades económicas e sociais, por sua vez, 
podem agravar as pressões sobre o meio hídrico, através de um aumento da procura de água ou da 
quantidade de poluentes afluentes às massas de água. É também de referir os efeitos que a alteração 
do regime de escoamento, quer devido à redução de caudais, que devido às alterações climáticas, tem 
ao nível da recarga das massas de água subterrâneas. 

Ao nível do escoamento, na RH10, o previsível aumento da temperatura média anual poderá traduzir-
se na redução do escoamento em todas as estações do ano, com a consequentemente redução nas 
disponibilidades de água. As condições morfológicas, geológicas e climáticas da RH10, traduzidas por 
um desnível acentuado das suas vertentes, associado à alternância de formações de diferentes 
litologias e à elevada pluviosidade, tem contribuído para o entalhe profundo da rede hidrográfica, 
definindo importantes desfiladeiros e gargantas por onde escoam as principais ribeiras, de grande 
torrencialidade por ocasião de precipitações intensas. Nestas circunstâncias registam-se alterações 
bastante significativas do regime natural dos caudais.  

No que respeita às pressões hidromorfológicas, na RH10 existem infraestruturas de retenção e 
armazenamento de água, as quais constituem barreiras ao escoamento, induzindo alterações no 
regime hidrológico natural dos cursos de água. O grau de alteração do regime hidrológico induzido por 
cada uma das infraestruturas dependerá da dimensão da infraestrutura e da albufeira que lhe está 
associada, assim como do regime de exploração, características que resultam dos objetivos que estão 
na sua génese e respetivos usos. Na RH10, de entre as infraestruturas existentes, uma é considerada 
grande barragem, sendo abrangida pelo Regulamento de Segurança de Barragens. 

Quanto às captações de água para abastecimento público, na região hidrográfica na Madeira, existem 
galerias de captação de água, furos de captação de água, nascentes e captações superficiais.  

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 1 - Agravamento da qualidade da água devido à suspensão dos sedimentos; 

▪ QSiGA 2 – Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da biodiversidade e/ou 
destruição / fragmentação de habitats; 

▪ QSiGA 3 - Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamentos); 

▪ QSiGA 5 – Contaminação das águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 6 - Degradação de zonas costeiras; 

▪ QSiGA 13 - Recursos Humanos especializados insuficientes; 

▪ QSiGA 14 - Fiscalização insuficiente e/ou ineficientes; 

▪ QSiGA 17 - Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das captações de água e rejeições 
de águas residuais. 
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RH10 – QSiGA 5 Contaminação de águas subterrâneas  

Descrição 

A presença de algumas substâncias nas águas subterrâneas pode ser devida à ocorrência de processos 
naturais, tais como a decomposição de matéria orgânica nos solos, lixiviação de depósitos minerais, ou a 
atividades humanas. 

O risco de contaminação de águas subterrâneas depende da capacidade dos estratos que se situam entre o 
solo à superfície e a zona saturada do aquífero para o proteger dos efeitos adversos das cargas de poluição 
aplicada à superfície do solo e está associado a situações diversas, nomeadamente: 

▪ Condições hidrogeológicas; 

▪ Sobre-exploração de aquíferos; 

▪ Aplicação nos solos agrícolas de efluentes pecuários (estrumes e excrementos animais); 

▪ Práticas de deposição e de aplicação no solo de substâncias indesejáveis; 

▪ Fugas e roturas nos sistemas de drenagem e de tratamento de águas residuais; 

▪ Escorrências de solos urbanos e infraestruturas lineares; 

▪ Escorrências de solos agrícolas em que foram aplicados pesticidas; 

▪ Derrames acidentais de produtos poluentes; 

▪ Intrusão salina. 

▪ Lixeiras, incluindo as desativadas e seladas; 

▪ Aterros sanitários deficientemente impermeabilizados; 

▪ Extração de recursos geológicos; 

▪ Poluição das águas superficiais associadas. 

De acordo com a Diretiva-Quadro da Água (2000/60/CE, de 23 de outubro) e a Diretiva das Águas Subterrâneas 
(2006/118/CE, de 12 de dezembro), pode existir um foco de contaminação pontual numa massa de água 
subterrânea que tem um bom estado químico.  

A contaminação das águas subterrâneas constitui uma ameaça aos ecossistemas terrestres e aquáticos 
dependentes de águas subterrâneas, bem como ao estado das zonas designadas para a captação de água 
subterrânea destinada ao consumo humano, condicionado a utilização da água, principalmente o abastecimento 
público. 

Na Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira, foram delimitadas quatro massas de água subterrâneas: 

▪ Paul da Serra; 

▪ Maciço Central; 

▪ Caniçal; 

▪ Porto Santo. 

A massa de água subterrânea Paul da Serra ocupa uma área de 300,27 km2 e localiza-se na parte ocidental da 
ilha da Madeira, abrangendo a globalidade dos concelhos de Porto Moniz, Calheta, Ponta do Sol e parcialmente 
da Ribeira Brava e S. Vicente. O planalto do Paul da Serra (24 km2) é considerado uma zona de recarga 
subterrânea por excelência devido às suas características morfológicas, geológicas e climáticas. 

A massa de água subterrânea Maciço Central, localiza-se na zona central da ilha da Madeira,  ocupa uma área 
de 417,87 km2 e abarca integralmente os concelhos de Santana, Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e parte 
de Machico, S. Vicente e de Ribeira Brava.  

A massa de água subterrânea Caniçal ocupa uma área de 24,14 km2 e desenvolve-se totalmente no limite este 
do concelho de Machico, incluindo a Ponta de S. Lourenço. 

A massa de água subterrânea do Porto Santo corresponde na totalidade à área da ilha, ocupando cerca de 
40,41 km2. 

Na RH10, as massas de água subterrâneas garantem o abastecimento de água à população madeirense, sendo 
importante fundamental proteger o seu estado quantitativo e qualitativo.  

No referente ao estado global das massas de água subterrâneas da RH10, as massas do Paul da Serra, do 
Maciço Central e do Caniçal, apresentam um estado global Bom, apenas a massa de água do Porto Santo 
apresenta um estado desconhecido. 

Atendendo às características das pressões pontuais e difusas sobre as massas de água subterrânea da RH10, 
considera-se que a contaminação decorrente destas fontes de poluição é, em geral, nulo ou negativo, provável, 
local, de magnitude reduzida e pouco significativo para a atual qualidade do meio hídrico subterrâneo. 
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RH10 – QSiGA 5 Contaminação de águas subterrâneas  

Das potenciais pressões inventariadas sobre as massas de água subterrânea da RH10, destacam- as extrações 
de água subterrânea e a intrusão salina por avanço da interface água doce/água marinha, sobretudo, nas 
massas de água subterrânea Maciço Central e Porto Santo. Pela posição geográfica das massas de água 
subterrânea, o risco de intrusão salina não pode ser dissociado da potencial pressão exercida pelas alterações 
climáticas e a previsível subida do nível médio do mar a longo prazo. 

No caso da massa de água subterrânea Porto Santo não existe rede de monitorização da qualidade da água 
subterrânea, nem estudos hidrogeológicos específicos que permitam confirmar a existência ou avaliar os 
motivos para as elevadas concentrações de cloretos e excessiva mineralização que há vários anos são referidos 
na bibliografia, em particular qual a influência do contexto geográfico (presença da interface água doce/água 
salgada ou o efeito natural dos aerossóis marinhos), e geológico (rochas vulcânicas formadas durante episódios 
submarinos), encontrando-se esta massa de água em estado desconhecido. 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 7 – Intrusão salina; 

▪ QSiGA 8 – Escassez de água 

▪ QSiGA 10 - Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto amoniacal); 

▪ QSiGA 11 – Sobre-exploração de águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 15 – Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas. 
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RH10 – QSiGA 6 Degradação de zonas costeiras 

Descrição 

A orla costeira é globalmente ameaçada por fenómenos de erosão, por vezes com galgamentos 
marinhos, perdas de território e prejuízos para os habitats naturais. 

O turismo, as atividades portuárias, o desenvolvimento industrial, as pescas, o urbanismo e os 
transportes são atividades que potenciam os efeitos das causas naturais. 

A degradação não controlada das zonas costeiras pode ter consequências graves, como sejam: 

▪ Alterações morfológicas da costa 

▪ Aumento do risco para de pessoas e bens; 

▪ A destruição de habitats e a ameaça de desaparecimento de espécies de flora e fauna 
(dunares, estuarinos, lagunares, de rias e praias); 

▪ A redução da pesca e da aquicultura; 

▪ O avanço do mar. 

No Arquipélago da Madeira, esta questão é evidenciada, sobretudo, pelo recuo da linha de costa, 
associada aos movimentos de massa em vertente, que caracterizam a evolução natural das arribas 
mas também, em alguns casos os perfis e geometria das praias. 

A zona costeira da RH10 caracteriza-se por um conjunto de relações complexas que se traduzem em 
problemas e riscos para os utilizadores, ao longo de uma faixa do território que, em determinadas áreas 
é intensamente ocupada. Deste modo, a degradação das zonas costeiras assume um papel 
preponderante, de onde se destaca o recuo gradual da linha de costa para o domínio terrestre com a 
afetação da estabilidade das arribas e dos poucos troços com sistemas praia-duna e o avanço da 
interface da água doce/água salgada em direção a terra. 

 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 2 - Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da biodiversidade e/ou 
destruição / fragmentação de habitats; 

▪ QSiGA 3 - Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamentos); 
▪ QSiGA 4 - Alterações do regime de escoamento; 
▪ QSiGA 9 - Inundações; 
▪ QSiGA 15 - Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas. 
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RH10 – QSiGA 7 Intrusão salina nas águas subterrâneas 

Descrição 

Os aquíferos costeiros com conexão hidráulica ao mar apresentam, próximo da linha de costa, uma zona 
de interface entre a água do mar e a água doce subterrânea que normalmente flui do interior do 
continente em direção à costa. Esta interface natural entre a água doce e a água salgada forma-se devido 
às diferenças de salinidade de ambas as águas que, por sua vez, originam diferenças de densidade o 
que conduz à formação de uma cunha salina de água do mar que é mais salgada e mais densa 
subjacente à água doce continental (menos mineralizada e, portanto, menos densa). 

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 cunha salina, com 
água salgada, para o interior da massa de água subterrânea. 

O avanço da cunha salina em direção a terra e a consequente entrada de água salgada nas massas de 
água subterrânea resulta assim do desequilíbrio entre o volume das extrações efetuadas e a recarga, 
sendo este, em muitos casos, decorrente da intensa exploração das massas de água subterrânea. A 
entrada de água salgada conduz ao aumento do teor de cloretos nas águas, podendo ocorrer uma 
contaminação generalizada da massa de água subterrânea. 

A intensa exploração das massas de água subterrânea, a subida do nível médio da água do mar 
associada às alterações climáticas e a ação dos efeitos de maré podem introduzir alterações na posição 
e geometria da cunha salina. 

Refira-se ainda que em determinadas situações, massas de água subterrânea que contactam com o mar 
ou se localizam próximo da costa ou mesmo ainda afastadas do litoral apresentam sinais de 
contaminação salina, sem que esses sinais sejam reflexo de intrusão salina. Em diversos casos, essas 
massas de água subterrânea são suportadas por aquíferos calcárias formações aquíferas de origem 
marinha que contactam com salgema ou aquíferos que apresentam naturalmente água com elevada 
mineralização. 

Na ilha da Madeira já existem registos de intrusão salina em furos para abastecimento público na Ribeira 
da Boaventura, Ribeira do Porto Novo, Ribeira de Santa Luzia, Ribeira de Santa Cruz, localizados na 
massa de água subterrânea do Maciço Central, ainda que se trate de uma situação pontual. 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 5 - Contaminação de águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 8 - Escassez de água; 

▪ QSiGA 11 - Sobre-exploração de águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 15 – Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas. 
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RH10 – QSiGA 8 Escassez de água 

Descrição 

A escassez hídrica define-se como a carência de recursos hídricos disponíveis face aos que seriam os 
suficientes para atender às necessidades dos usos de água numa determinada região, e refere-se às 
quantidades necessárias para os usos sociais, ambientais e económicos da água, e às questões de 
qualidade da água, uma vez que a sua deterioração pode inviabilizar usos da água. 

Os problemas de escassez de água para satisfazer a procura e as necessidades resultam do 
desequilíbrio entre as disponibilidades e os usos e que pode ser agravado devido a fenómenos 
extremos, em particular no contexto das alterações climáticas. A degradação da qualidade da água 
associada à expansão urbana, atividade industrial e à agricultura potencia este desequilíbrio ao reduzir 
a quantidade de água disponível com qualidade para os diferentes usos.  

A escassez é normalmente agravada quando conjugada com períodos de seca, associados a 
fenómenos extremos, que ocorrem com frequência cada vez mais elevada. 

O regime de escassez pode ter origem em causas naturais ou provocada por influência humana, 
podendo ser temporal ou permanente. Quando ocorre em determinados períodos de tempo estamos 
em presença de situações de seca. Quando se verifica de forma permanente diríamos que pode ser 
classificada como aridez e/ou desertificação. 

A escassez de água é responsável designadamente, pela redução das disponibilidades de água, pelo 
agravamento do estado da massa de água, nomeadamente, fenómenos de eutrofização. 

De acordo com os dados do PGRH em vigor na RH10, a Ilha do Porto Santo é o local mais afetado no 
referente a secas. 

 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 2 – Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da biodiversidade e/ou 
destruição / fragmentação de habitats; 

▪ QSiGA 4 - Alterações do regime de escoamento; 

▪ QSiGA 5 – Contaminação das águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 7 - Intrusão salina nas águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 10 – Poluição microbiológica e orgânica (CBO5 e azoto amoniacal); 

▪ QSiGA 11 - Sobre-exploração de águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 15 – Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas. 
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RH10 – QSiGA 9 Inundações 

Descrição 

As inundações são um fenómeno natural, que pode ser agravado pela forma como o território é ocupado, 
nomeadamente pela redução da retenção natural de água, devido à utilização e à impermeabilização do 
solo e pelas alterações climáticas, que podem contribuir para um aumento da probabilidade de ocorrência 
de inundações e do respetivo impacto negativo. Existem vários tipos de inundações, podendo ser cheias 
de origem fluvial, inundações urbanas e inundações marítimas em zonas costeiras. 

As inundações podem ocorrer devido a causas naturais resultantes das condições climáticas, à atividade 
humana ou à alteração da morfologia dos rios. A gestão adequada da ocupação do solo e dos recursos 
hídricos pode minimizar os efeitos das inundações. 

As inundações podem ter implicações no estado das massas de águas quando atingem zonas de 
armazenamento ou deposição de substâncias poluentes ou provocam rotura ou sobrecarga em 
equipamentos de acondicionamento, tratamento ou drenagem de águas residuais. 

A RH10, conta com um longo registo de cheias históricas, ocorridas em vários locais, e em diferentes 
datas de ocorrência, sendo estas cheias de origem fluvial, desencadeados por precipitação intensa, com 
consequências danosas, nomeadamente, vítimas mortais, sendo este fenómeno de cheia designado por 
aluvião. 

As situações de inundações mais frequentes são, sua maioria causadas por cheias rápidas, resultantes 
de episódios de precipitação muito intensa, que afetam pequenas bacias hidrográficas caracterizadas 
por um tempo de concentração reduzido, conferindo a estas cheias um regime torrencial, por vezes 
devastador e frequentemente associado a um elevado transporte de caudais sólidos.  

As cheias um regime torrencial são de difícil previsão pelo que requerem a definição de uma estratégia 
integrada e de longo prazo de gestão dos riscos de inundações, com incidência no ordenamento do 
território e especialmente focada em áreas urbanas localizadas em leitos de cheia, de modo a 
eliminar/reduzir o risco e garantir a segurança das pessoas e bens da Região. 

Devido à acentuada orografia da Ilha da Madeira, grande parte das populações estão localizadas à beira 
mar, junto aos leitos das ribeiras, onde ocorrem as situações de maior risco de cheia. Os maiores 
aglomerados urbanos da ilha da Madeira encontram-se nas áreas do Funchal, Ribeira Brava, Ponta do 
Sol, São Vicente, Machico e Santa Cruz. As áreas industriais das ribeiras dos Socorridos e do Porto 
Novo são outros exemplos de locais com risco de cheia que foram aproveitados para a instalação de 
atividades económicas. 

No âmbito da Diretiva n.º 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, relativa 
à avaliação e gestão dos riscos de inundações elaboração, foram identificadas na RH10, vinte e sete 
zonas com risco potencial significativo de inundação, elaboradas cartas de zonas inundáveis e cartas de 
risco de inundações destas zonas, sobre as quais foi desenvolvido o Plano de Gestão de Riscos de 
Inundações da Região Autónoma da Madeira (PGRI-RAM). 

A acentuada orografia da Ilha da Madeira, o registo histórico de cheias, a imprevisibilidade da ocorrência 
deste evento, associada ao fenómeno de alterações climáticas, da ocorrência de episódios de 
precipitação muito intensa num curto espaço de tempo, esta questão é extrema importância para a RH10. 

 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 1 -Agravamento da qualidade da água devido à suspensão dos sedimentos; 

▪ QSiGA 2 - Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da biodiversidade e/ou 
destruição / fragmentação de habitats; 

▪ QSiGA 3 - Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamento); 

▪ QSiGA 4 - Alterações do regime de escoamento; 

▪ QSiGA 15 – Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas. 
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RH10 – QSiGA 10 Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto amoniacal) 

Descrição 

A poluição orgânica caracteriza-se pela presença de elevadas concentrações de CBO5 (carência 
bioquímica de oxigénio) e de azoto amoniacal no meio hídrico, consequência de descargas de águas 
residuais sem tratamento ou com tratamento deficiente. 

A poluição microbiológica caracteriza-se pela presença de elevadas quantidades de microrganismos nas 
massas de água, provenientes de descargas de águas residuais domésticas, urbanas e de explorações 
pecuárias, bem como de escorrências provenientes de solos contaminados. 

Os microrganismos atingem as águas naturais através de descargas de águas residuais domésticas, 
urbanas e provenientes de explorações. A presença destes microrganismos constitui um fator de risco para 
a saúde pelo que podem restringir os usos potenciais da água, nomeadamente na água destinada ao 
abastecimento público ou ao recreio com contacto direto. 

Os impactes verificados nas massas de água relacionados com a poluição orgânica prendem-se com a 
diminuição das concentrações de oxigénio, que influenciam o estado das massas de água e põem em risco 
o suporte da vida aquática. 

A carência bioquímica de oxigénio é uma medida aproximada da quantidade de oxigénio que é necessária 
para oxidar a matéria orgânica biodegradável, constituindo assim um indicador da quantidade de matéria 
orgânica existente nas massas de água. Assim, quanto mais elevados forem os valores de CBO5, maior é a 
probabilidade do estado das massas de água se degradar. 

O azoto amoniacal existente na água pode ter origem natural, resultante da decomposição de matéria 
orgânica e inorgânica azotada, da atividade biológica, da redução do azoto gasoso pela ação de 
microrganismos existentes na água e das trocas gasosas entre o ar e a água e origem antropogénica, 
decorrente das descargas de águas residuais urbanas e industriais. 

A presença de azoto amoniacal (NH4+) na água por si só não origina impactes no ecossistema aquático, já 
que se encontra em equilíbrio com a sua forma não ionizada (NH3). No entanto, quando em concentrações 
elevadas e para determinadas condições de temperatura e pH, torna-se tóxico para a vida aquática e, 
consequentemente, para o equilíbrio ecológico das massas de água. O azoto amoniacal liga-se também em 
formas complexas com alguns iões metálicos, pode ser adsorvido pelas partículas coloidais, pelos 
sedimentos em suspensão e pelos sedimentos de fundo. 

Na RH10 foram como consideradas como pressões sobre as massas de águas superficiais, as descargas 
de efluentes urbanos, industriais e agropecuários, sendo o sector urbano o que mais contribuiu para a 
descarga de poluentes no meio hídrico. Foram igualmente consideradas pressões decorrentes da 
agricultura, agropecuária e dos campos de golfe, sendo as mais relevantes a agricultura e a agropecuária, 
as mais relevantes. 

 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 5 – Contaminação das águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 12 - Ineficiências nos sistemas de abastecimento de água (abastecimento público e de rega); 

▪ QSiGA 13 - Recursos humanos especializados insuficientes; 

▪ QSiGA 15 - Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas; 

▪ QSiGA 17 - Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das captações de água e rejeições de 
águas residuais. 
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RH10 – QSiGA 11 Sobre-exploração de águas subterrâneas 

Descrição 

Considera-se por sobre-exploração de águas subterrâneas a sua extração em volumes que 
ultrapassam os limites das reservas do aquífero, iniciando um processo de rebaixamento do nível da 
água no aquífero. 

As situações de sobre-exploração de massas de água subterrânea estão relacionadas com o 
desequilíbrio entre as entradas nos sistemas, através da recarga anual (natural e induzida pela rega ou 
pelas linhas de água influentes), e as saídas resultantes dos volumes extraídos anualmente, a descarga 
natural para a rede hidrográfica ou para o mar. O balanço hídrico desfavorável pode estar associado à 
sobre-exploração dos recursos hídricos subterrâneos ou à redução da recarga efetiva. 

A água subterrânea desempenha um papel de significativa relevância na RH10, destacando-se em 
particular as necessidades marcadamente sazonais que caraterizam a ilha da Madeira, sendo mais 
intensas no verão quando os turistas afluem à região. No caso do Porto Santo as extrações atuais na 
massa de água subterrânea limitam-se aos poços utilizados para a rega. 

Embora não seja previsível um aumento do recurso à água subterrânea até 2027, as massas de água 
subterrânea da ilha da Madeira continuam a estar sujeitas à pressão decorrente das extrações para os 
mais diversos fins, situação, que de forma combinada com os efeitos da previsível diminuição do volume 
de recarga e da subida do nível do mar associada às alterações climáticas, poderá contribuir para a 
redução futura das disponibilidades hídricas subterrâneas e o aumento do risco de intrusão salina. 

Atualmente as extrações são inferiores às disponibilidades hídricas subterrâneas, não existe sobre-
exploração, e não são conhecidas situações de captações estarem a contribuir para a degradação de 
ecossistemas aquáticos e terrestres ou para o estado inferior a bom de massas de água superficial. Na 
ilha da Madeira é já notória a presença de frações de água marinha em furos de abastecimento público. 

A sobre-exploração, pode levar à contaminação das águas do aquífero, por intrusão marinha, podendo, 
também, levar à deterioração da qualidade da água subterrânea por fenómenos de intrusão marinha, e 
afetação de ecossistemas aquáticos e terrestres dependentes. 

 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 5 - Contaminação de águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 7 - Intrusão salina nas águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 8 - Escassez de água; 

▪ QSiGA 12 - Ineficiências nos sistemas de abastecimento de água (abastecimento público e de rega); 

▪ QSiGA 15 - Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas; 

▪ QSiGA 17 - Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das captações de água e rejeições 
de águas residuais. 

 

 



 

 

 

Questões Significativas da Gestão da Água na RH10: 2022 – 2027                                             15 

RH10 – QSiGA 12 
Ineficiências nos sistemas de abastecimento de água (abastecimento 

público e de rega) 

Descrição 

A água é um recurso vital, mas escasso, pelo que é fundamental que a sua utilização seja regrada por 
princípios de sustentabilidade e eficiência hídrica, quer por parte das entidades gestoras, quer dos 
utilizadores, de modo a assegurar a sua disponibilidade para os diferentes usos, e para as gerações 
vindouras. 

A eficiência hídrica relaciona o consumo útil (consumo mínimo necessário para garantir a eficácia da 
utilização) e a procura efetiva (água efetivamente utilizada), com a finalidade de otimização do consumo 
do recurso água, garantindo que, com a utilização da menor quantidade possível se consegue realizar 
a tarefa ou processo, produzir eficazmente o bem ou prestar o serviço.  

A eficiência hídrica assenta no uso eficiente da água, e na redução do seu desperdício, nesse âmbito 
torna-se necessário proceder à implementação sistemas de controlo e poupança de água. A avaliação 
de perdas de água em sistemas de abastecimento necessita de ações complexas e bem coordenadas, 
bem como de investimentos por vezes significativos, pois ainda que, algumas perdas reais sejam 
inevitáveis, deverão ser limitadas a um nível mínimo. 

O uso eficiente da água, especialmente nos setores urbano, agrícola e industrial, contribui para a 
minimização dos riscos de escassez hídrica e para a melhoria das condições ambientais nos meios 
hídricos, sem pôr em causa os usos prioritários e a qualidade de vida das populações, bem como o 
desenvolvimento socioeconómico da Região.  

O aumento da eficiência hídrica, designadamente, no que se refere à redução das perdas reais de água 
na rede de abastecimento, tem impactes ambientais, sociais e económicos positivos, pois permite 
reduzir as pressões relativas à extração e captação de água, aumentar a disponibilidade de água na 
origem, reduzir os caudais captados e diminuir os consumos/custos com energia e reagentes, reduzir 
a água não faturada com vantagens para a sustentabilidade económico-financeira da entidade gestora, 
aumentar os níveis de eficiência e eficácia e da qualidade do serviço prestado, bem como ganhos 
financeiros através da redução nos investimentos estratégicos, ganhos líquidos e valor acrescentado 
para os clientes/consumidores, nomeadamente por via tarifária. 

Na RH10, não existe informação exata sobre as perdas de água pelas redes de distribuição para 
abastecimento público, com uma elevada parcela de consumos não contabilizados/não cobrados 
(perdas). As perdas de água na rega são relativamente elevadas, sendo fundamental a aplicação de 
medidas de redução de perdas de água, contabilização/cobrança de consumos. 

Apesar dos investimentos realizados nos últimos anos, em particular no sector urbano, esta questão 
continua a ser considerada relevante, na medida que importa assegurar a eficiência hídrica nos 
sistemas de abastecimento público e de rega da RH10, em particular no atual contexto de alterações 
climáticas, que potenciam a escassez deste recurso hídrico. Para esse efeito, a atuação das entidades 
gestoras dos sistemas de abastecimento público e de rega é determinante, através da implementação 
de sistemas de controlo e redução de perdas de água. 

 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 4 - Alterações do regime de escoamento; 

▪ QSiGA 5 - Contaminação de águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 8 - Escassez de água; 

▪ QSiGA 11 – Sobre-exploração de águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 13 - Recursos humanos especializados insuficientes; 

▪ QSiGA 15 - Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas; 

▪ QSiGA 17 - Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das captações de água e rejeições de 

águas residuais. 
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RH10 – QSiGA 13 
Recursos humanos especializados insuficientes 

Descrição 

No caso da Região Autónoma da Madeira, as competências ao nível dos recursos hídricos encontram-
se atribuídas à Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC), integrada na 
Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC), à qual 
enquanto Autoridade Regional da Água, compete assegurar a administração e a gestão das águas da 
região hidrográfica da Madeira e garantir a consecução, ao nível da Região Autónoma da Madeira, dos 
objetivos consagrados na Lei da Água, com as adaptações expressas no Decreto Legislativo Regional 
n.º 33/2008/M de 14 de agosto (Artigo 5º deste mesmo diploma). Nesse âmbito, a DRAAC detém 
nomeadamente, as competências de gestão, licenciamento, fiscalização, monitorização e planeamento 
das águas na Região Hidrográfica da Madeira (RH10), que são desenvolvidas por um reduzido número 
funcionários que se encontram afetos  à Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Litoral, os quais 
também desenvolvem outras competências a nível de recursos hídricos e qualidade das águas no 
âmbito de outras Diretivas, designadamente, relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações, à 
água destinada ao consumo humano, das águas residuais urbanas. 

 

Face às competências específicas no domínio da gestão da água, a capacitação técnica especializada 
nas múltiplas vertentes é fundamental, quer ao nível de quadros superiores, quer ao nível operacional, 
sendo que para o exercício das suas competências, a SRAAC conta com uma equipa técnica reduzida. 
O reduzido número de funcionários pode condicionar a capacidade de resposta da DRAAC, face ao 
volume de trabalho, com implicações, quer na manutenção de recursos suficientes, quer no eficiente 
desempenho das tarefas, quer na dificuldade de resposta atempada às solicitações recebidas, bem 
como da realização periódica de ações de fiscalização às utilizações de recursos hídricos. 

 

Na RH10, importa reforça a equipa de formação superior afeta à gestão, licenciamento, fiscalização 
(utilizações de recursos hídricos e acompanhamento da rede hidrográfica), monitorização e 
planeamento das águas. 

 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 14 – Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente;  

▪ QSiGA 15 - Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas. 
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RH10 – QSiGA 14 Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente 

Descrição 

A Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC) que, enquanto Autoridade Regional 
da Água, representa a Região Autónoma da Madeira como garante da política regional das águas, 
compete a gestão dos recursos hídricos ao nível da região hidrográfica da Madeira, incluindo o respetivo 
planeamento, licenciamento e fiscalização. 

A fiscalização insuficiente ou ineficiente reflete um problema no âmbito da gestão dos recursos hídricos, 
contribuindo para a degradação dos recursos hídricos.  

A fiscalização constitui um dos mais importantes instrumentos de gestão, podendo ser definida como 
uma atividade de controlo e monitorização dos usos dos recursos hídricos, de modo a garantir os 
múltiplos usos previstos para a água. O reforço da fiscalização permite melhorar o controlo das 
atividades geradoras de poluição sobre as massas de água superficiais e subterrâneas. 

Na RH10, a fiscalização dos recursos hídricos é afetada pela escassez dos meios humanos, técnicos, 
materiais e logísticos, que obriga a um esforço adicional de gestão por parte dos serviços competentes, 
que permita melhorar o controlo das atividades geradoras de poluição das águas, e sobre o 
cumprimento das condições impostas nos títulos de utilização dos recursos hídricos. 

Atualmente os recursos humanos com esta competência são escassos, verificando-se a necessidade 
de aumentar os recursos humanos especializados, os meios técnicos e materiais, assim como a 
capacidade da resposta da Administração Pública, de modo a reforçar o carácter preventivo da 
fiscalização, e a ser possível aplicar as sanções atempadamente.  

 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 13 - Recursos humanos especializados insuficientes 
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RH10 – QSiGA 15 
Reforço da monitorização das massas de água superficiais e 

subterrâneas 

Descrição 

O planeamento e a gestão dos recursos hídricos exige o conhecimento adequado do estado das 
massas de água e das pressões a que estão sujeitas para permitir a identificação e caraterização de 
eventuais problemas e, ainda, a definição, a implementação e o acompanhamento de medidas eficazes 
que visem a sua resolução. 

A base desse conhecimento do estado das massas de água é obtida no âmbito dos programas de 
monitorização que recolhem de forma sistemática um vasto conjunto de variáveis físicas, químicas e 
biológicas em vários locais da região hidrográfica.  

A avaliação do estado das massas de água é crucial para todas as atividades associadas à água. A 
monitorização de todos os elementos qualitativos e quantitativos definidos na Lei da Água e diplomas 
regulamentares, bem como estabelecimento de metodologias analíticas para as novas substâncias 
prioritárias nas águas superficiais previstos na DQA, que exigem equipamentos analíticos de ponta e 
um grande esforço em termos técnicos e económicos.  

Ausência de informação necessária e suficiente para avaliação do estado das massas de água, 
acompanhamento da eficácia as medidas e verificação do cumprimento dos objetivos ambientais. 

No âmbito das exigências da Lei da Água são definidos os programas de monitorização, que em cada 
ciclo de planeamento (seis anos) devem ser implementados, e que também devem permitir avaliar a 
eficácia do programa de medidas. 

Na RH10, encontra-se implementada a monitorização de vigilância das massas de água superficiais 
interiores (ribeiras) e costeiras, desenvolvidas em conformidade com as exigências dispostas na DQA. 
Neste âmbito foi implementado o programa de monitorização química e ecológica das massas de águas 
costeiras, com taxa cobertura de 100%, com monitorização de todas as 8 massas de água costeiras da 
RH10, para além deste, também foi implementado o programa de monitorização química e ecológica 
das massas de águas superficiais interiores (ribeiras), que abrange um total de 27% de massas de água 
monitorizadas.  

Apesar de terem sido implementados programas de monitorização das massas de água superficiais, 
no referente às águas interiores (ribeiras), importa alargar essa rede de monitorização a novos pontos 
de amostragem/novas massas de água, de modo a reforçar o número de massas de água interiores 
monitorizadas, e a garantir um maior conhecimento sobre o estado dessas massas de água. 

No referente às massas de água subterrâneas, não está ainda implementada a rede de monitorização 
especifica definida na DQA, mas está a ser equacionada a sua operacionalização, de modo a responder 
às exigências da Diretiva, às especificidades das condições de recarga das massas de água 
subterrânea, às tipologias de aquíferos que se individualizam no seio das massas de água subterrânea 
e ao tipo captações de água subterrânea na RH10. 

No âmbito da monitorização levada a cabo pela ARM, S.A., enquanto entidade concessionária do 
Sistema Regional de Gestão e Abastecimento de Água da Região Autónoma da Madeira é efetuado o 
acompanhamento sistemático dos níveis piezométricos nas captações de água para produção de água 
para consumo humano na Ilha da Madeira, desta forma, no Porto Santo por não se recorrer a água 
subterrânea para o abastecimento público, não está atualmente implementada uma rede piezométrica. 
O acompanhamento da qualidade da água subterrânea restringe-se à monitorização levada a cabo pela 
ARM, S.A., referente às zonas protegidas (zonas de captação de água para produção de água para 
consumo humano), inclui essencialmente o conjunto de furos, localizados predominantemente junto à 
zona costeira entre Câmara de Lobos e Machico, de nascentes e de galerias a partir dos quais são 
captadas águas destinadas ao abastecimento público. A rede de monitorização da vigilância disponível 
diz assim apenas respeito à ilha da Madeira, sendo que no Porto Santo por não se recorrer a água 
subterrânea para o abastecimento público, não está atualmente implementada uma rede de qualidade. 

Os objetivos a alcançar com esta QSiGA visam a otimização das redes de monitorização, em função 
das pressões e estado das massas de água, a melhoria da articulação entre redes de monitorização, e 
do conhecimento sobre o estado das massas de água da RH10. 

QSiGA relacionadas 
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RH10 – QSiGA 15 
Reforço da monitorização das massas de água superficiais e 

subterrâneas 

▪ QSiGA 1 – Agravamento da qualidade da água devido à suspensão dos sedimentos; 

▪ QSiGA 3 – Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamento); 

▪ QSiGA 4 – Alterações no regime de escoamento; 

▪ QSiGA 5 - Contaminação de águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 7 – Intrusão salina; 

▪ QSiGA 8 - Escassez de água; 

▪ QSiGA 10 - Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto amoniacal); 

▪ QSiGA 12- Ineficiências nos sistemas de abastecimento de água (abastecimento público e de rega) 

▪ QSiGA 13 - Recursos humanos especializados insuficientes; 

▪ QSiGA 17 - Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das captações de água e rejeições 
de águas residuais. 
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RH10 – QSiGA 16 
Insuficiente nível de recuperação dos custos dos serviços da água  

 

Descrição 

Designa-se por nível de recuperação dos custos (NRC), a percentagem de custos, incluindo os custos 
ambientais e de escassez, que é coberta por receitas pagas pelos utilizadores dos sistemas de 
abastecimento de água (AA) e de drenagem e tratamento de águas residuais (AR). A recuperação de 
custos baseia-se essencialmente nos custos financeiros (custos de capital, depreciação, custos 
operacionais e de manutenção, custos de substituição). 

A Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 
130/2012, de 22 de junho), adaptada à RAM através do Decreto Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 
14 de agosto) consagrou o princípio do valor económico da água e a necessidade em se proceder a 
uma efetiva recuperação dos custos dos serviços de águas, quer dos custos de investimento, 
exploração e gestão desses serviços, quer dos custos ambientais e de escassez associados à utilização 
do recurso. A Lei da Água atribuiu ao mecanismo de preços um papel fundamental na promoção da 
utilização eficiente da água, tendo por base os princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador. 
De facto, quando devidamente calibrado, o mecanismo de preços pode fornecer aos utilizadores e aos 
poluidores os incentivos corretos de forma a propiciar uma afetação do recurso de acordo com os 
benefícios (marginais) que se retiram da sua utilização e com os custos (marginais) que essa mesma 
utilização comporta para a sociedade. 

O insuficiente nível de recuperação dos custos dos serviços de água, promove gestão ineficiente dos 
recursos hídricos, a redução das disponibilidades na origem, e o não cumprimento dos objetivos 
ambientais preconizados na Lei da Água. Contrariamente, o adequado nível de recuperação dos custos 
dos serviços de água, é capaz de: assegurar  a utilização economicamente eficiente dos recursos 
hídricos, com a recuperação dos custos dos serviços de águas, mesmo em termos ambientais e de 
recursos, e tendo por base os princípios do poluidor-pagador e do utilizador-pagador;  reduzir os custos 
de forma sustentada (através de redução de perdas, de inovações tecnológicas, da reorganizações 
setoriais).  

Na RH10 verifica-se uma grande diferença em termos de proveitos e custos por unidade de volume 
(fornecido ou drenado), o que conduz a níveis de recuperação de custos muito díspares entre sistemas 
e serviços de águas (abastecimento urbano, drenagem e tratamento de águas residuais urbanas, 
regadio agrícola, distribuição de água predominantemente à indústria e rega de campos de golfe), e 
insuficiente para assegurar a sustentabilidade económica e financeira dos serviços de água. 

 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 8 – Escassez de água; 

▪ QSiGA 11 – Sobre-exploração de águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 12 - Ineficiências nos sistemas de abastecimento de água (abastecimento público e de rega); 

▪ QSiGA 15 - Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas; 

▪ QSiGA 17 - Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das captações de água e rejeições 
de águas residuais. 
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RH10 – QSiGA 17 
Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das captações de 

água e rejeições de águas residuais 

Descrição 

A medição e o autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente de captações de água e rejeições de águas 
residuais, são determinantes para a aferição da efetiva pressão sob os recursos hídricos, com eventuais 
consequências no estado das massas de água, e para tomada de medidas para minimização dessas 
pressões sobre as massas de água.  

Nesse âmbito, a medição e o autocontrolo são relevantes para compreender melhor a relação causa-
efeito sobre o estado quantitativo das massas de água e dirigir as medidas de gestão para a resolução 
efetiva dos constrangimentos que inviabilizem a concretização dos objetivos ambientais. 

O conhecimento dos volumes de água captados permite determinar os consumos por massa de água 
e acompanhar com maior rigor eventuais problemas de escassez de água, bem como para melhorar o 
conhecimento das pressões quantitativas, aferir o índice de escassez das massas de água. No referente 
ao conhecimento das cargas lançadas em meio recetor natural no âmbito das rejeições de águas 
residuais, permitem aferir se estão a ser cumpridos as normativos de qualidade para rejeição de águas 
residuais, de modo a não comprometer a qualidade e as usos das águas recetoras, bem com das 
existentes na sua envolvente, de modo a evitar a contaminação e degradação destas águas. 

A medição e autocontrolo são definidos nos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), 
emitidos nos termos do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio, sendo da responsabilidade dos 
utilizadores o reporte dos dados à Autoridade Regional da Água (Direção Regional do Ambiente e 
Alterações Climáticas). O programa de autocontrolo (quantitativo e qualitativo) visa avaliar o 
cumprimento das condições estabelecidas no licenciamento, estabelecendo para o efeito os 
parâmetros, locais, métodos de análise e frequência de amostragem. Por conseguinte, entende-se 
como autocontrolo insuficiente: 

▪ A inexistência de medição dos volumes de água captados (autocontrolo incompleto das 
captações de água, não permitindo avaliar o uso eficiente da água); 

▪ A inexistência de avaliação direta das cargas descarregadas (autocontrolo de descargas de 
águas residuais efetuado, frequentemente, em desacordo com os termos impostos nos 
respetivos títulos de utilização). 

Ao nível dos serviços de fiscalização, a existência de uma insuficiente verificação do cumprimento das 
condições impostas nos TURH constitui, também, uma condicionante à correta gestão das águas. 
Nesse âmbito, a intensificação da fiscalização é fundamental para verificar a qualidade da informação 
que é reportada, sendo necessário formar mais e melhor os agentes de fiscalização e dotá-los dos 
meios adequados ao desempenho desta função. É importante reforçar a necessidade de tomar medidas 
que tornem mais célere e eficaz a aplicação do regime sancionatório em casos de incumprimento 
reiterado das condições do TURH ou da utilização dos recursos hídricos sem o respetivo TURH. 
Na RH10, ainda existem ainda casos em que esta medição e autocontrolo não é efetuado, ou é efetuado 
de modo ineficiente, em particular no referente às captações de água, com desconhecimento dos 
volumes de água captados, e situações em que não são cumpridos na integra os programas de 
autocontrolo definidos nos títulos de utilização dos recursos hídricos 

Esta QSiGA visa a minimização do efeito das pressões nas massas de água com consequente melhoria 
do seu estado, através nomeadamente do estabelecimento de condições no licenciamento de 
descargas de águas residuais adequadas à capacidade de carga do meio recetor e a criação de 
mecanismos de reporte do autocontrolo uniformes e mais eficientes, que permitam detetar de forma 
automática situações de inconformidade e possibilitem a atuação em tempo útil. 

 

QSiGA relacionadas 

▪ QSiGA 5 - Contaminação de águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 8 - Escassez de água; 

▪ QSiGA 10 - Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto amoniacal); 

▪ QSiGA 11 - Sobre-exploração de águas subterrâneas; 

▪ QSiGA 12 - Ineficiências nos sistemas de abastecimento de água (abastecimento público e de rega);  

▪ QSiGA 13 - Recursos humanos especializados insuficientes; 

▪ QSiGA 14 - Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente; 

▪ QSiGA 15 - Reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas. 

 


