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1 INTRODUÇÃO 

O documento que aqui se apresenta constitui o Relatório Ambiental (RA) da Avaliação 
Ambiental Estratégica (AAE) do Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Arquipélago 
da Madeira (RH10). O RA tem como objetivo identificar, descrever e avaliar os eventuais 
efeitos significativos (positivos ou negativos) no ambiente, resultantes da implementação do 
plano, ou seja, com a AAE pretende-se avaliar e assegurar a sustentabilidade da proposta 
apresentada. 

A AAE é de elaboração obrigatória desde a instituição do Regime Jurídico da Avaliação 
Ambiental Estratégica (RJAAE), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio. Este diploma legal transpõe para o 
ordenamento jurídico nacional os requisitos estabelecidos pela Diretiva n.º 2001/42/CE, de 25 
de junho, segundo o qual estão sujeitos a avaliação ambiental (n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-
Lei n.º 232/2007, de 15 de junho): 

̶ Os planos e programas para os setores da agricultura, floresta, pescas, energia, 

indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, 

turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos e que constituam 

enquadramento para a futura aprovação de projetos mencionados nos anexos I e II 

do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, na atual redação; 

̶ Os planos e programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista 

nacional de sítios, num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de 

conservação ou numa zona de proteção especial devam ser sujeitos a uma avaliação 

de incidências ambientais nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 

de abril, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro; 

̶ Os planos e programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, 

constituam enquadramento para a futura aprovação de projetos e que sejam 

qualificados como suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente.  

Neste sentido, e no âmbito da elaboração do Plano de Gestão da Região Hidrográfica da 
Madeira, o processo de Avaliação Ambiental Estratégica é enquadrado pelo facto de este 
plano corresponder, nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT – com a redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), a um 
programa setorial. Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 39.º do referido diploma legal, 
são considerados programas setoriais “os programas e as estratégias de desenvolvimento, 
respeitantes aos diversos setores da administração central, nomeadamente nos domínios da 
defesa, segurança pública, prevenção e minimização de riscos, ambiente, recursos hídricos, 
conservação da natureza e da biodiversidade, transportes, infraestruturas, comunicações, 
energia e recursos geológicos, cultura, saúde, habitação, turismo, agricultura, florestas, 
comércio e indústria”. 
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Neste contexto, a AAE deverá considerar as premissas estabelecidas no RJIGT, que decreta que 
os programas setoriais devem ser acompanhados por um relatório ambiental, no qual são 
identificados, descritos e avaliados os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes 
da aplicação do programa e as medidas de minimização, tendo em conta os objetivos e o 
âmbito de aplicação territorial.  

O PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) apresenta assim potenciais efeitos ambientais que 
lhe estão inerentes, razão pela qual é primordial que haja uma adequada articulação e 
integração entre o processo de AAE e o processo de elaboração deste plano. Mais se 
acrescenta que o próprio propósito do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) permite que a 
AAE assuma um caráter ímpar, na medida em que permitirá maximizar oportunidades e 
minimizar as ameaças consequentes do próprio plano, assim como do processo de 
desenvolvimento regional do qual não é possível dissociar a gestão dos recursos hídricos no 
Arquipélago da Madeira.  

A AAE visa assim incorporar os valores ambientais e de sustentabilidade no processo de 
decisão associado à elaboração do plano, contribuindo assim para a “adoção de soluções 
inovadoras mais eficazes e sustentáveis e de medidas de controlo que evitem ou reduzam os 
efeitos negativos significativos no ambiente decorrentes da execução do plano ou programa” 
(preâmbulo do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho).  
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2 ENQUADRAMENTO LEGAL E INSTITUCIONAL 

O PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) deve ser objeto de Avaliação Ambiental nos termos 
do Decreto Legislativo Regional 43/2008/M, de 23 de dezembro (Sistema Regional de Gestão 
Territorial da Região Autónoma /da Madeira), e subsidiariamente, do Decreto-Lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio que aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro), e do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 
15 de junho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio), que estabelece o regime a 
que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, em 
tudo o que não se encontre especificamente regulado pelo RJIGT. 

Os PGRH são elaborados por ciclos de planeamento, sendo revistos e atualizados de seis em 
seis anos. O primeiro ciclo de planeamento refere-se ao período entre 2009-2015, com a 
elaboração dos primeiros PGRH para cada Região Hidrográfica, em vigor até ao fim de 2015. 

No caso da Região Autónoma da Madeira (RAM), as competências ao nível dos recursos 
hídricos encontram-se atribuídas à Direção Regional do Ordenamento do Território e 
Ambiente (DROTA), integrada na Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais 
(SRARN), à qual, enquanto autoridade regional da água, compete assegurar a administração e 
a gestão das águas da Região Hidrográfica Arquipélago da Madeira (RH10) e garantir a 
consecução, ao nível da RAM, 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 5.º). 
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3 OBJETIVOS E METODOLOGIA 

3.1 Objetivos  

A AAE pode ser entendida, nos termos do artigo 2.º do RJAAE, como a “identificação, descrição 
e avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes de um plano ou 
programa”. A AAE é um processo integrado no procedimento de tomada de decisão, 
oferecendo uma perspetiva transversal e proporcionando uma abordagem estratégica, que 
visa incorporar um conjunto de valores ambientais, sociais e económicos nessa mesma 
decisão. 

A AAE assume um caráter contínuo e sistemático, contribuindo para a “adoção de soluções 
inovadoras mais eficazes e sustentáveis e de medidas de controlo que evitem ou reduzam os 
efeitos negativos significativos no ambiente decorrentes da execução do plano ou programa” 
(RJAAE - preâmbulo do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho). 

Neste sentido, a AAE do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) assumirá como objetivos 
inerentes à sua realização os seguintes: 

̶ Assegurar uma visão estratégica das questões ambientais, num quadro de 

sustentabilidade, para a área de intervenção do plano; 

̶ Assegurar a integração das questões ambientais no processo de decisão, desde as 

fases iniciais de atividades de planeamento; 

̶ Analisar, selecionar e justificar situações eficazes para a resolução de 

constrangimentos identificados; 

̶ Detetar oportunidades e ameaças, avaliar opções de desenvolvimento no plano da 

discussão; 

̶ Propor programas de gestão e monitorização estratégica; 

̶ Assegurar um processo transparente e eficaz de consulta e participação das 

autoridades relevantes e do público interessado; 

̶ Produzir contextos adequados às futuras propostas de desenvolvimento.  

Assim sendo, a presente AAE visa reforçar a incorporação das questões ambientais, sociais e 
económicas nas opções do plano, potenciando os impactos positivos e minimizando os 
negativos, através da definição de recomendações e estabelecendo medidas de monitorização 
que permitam identificar e reajustar os efeitos resultantes da implementação do PGRH do 
Arquipélago da Madeira (RH10). 

Face aos supramencionados objetivos, a AAE do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) 
possibilitará a concretização de dois tipos de influência no processo de elaboração e 
implementação deste plano, nomeadamente:  
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̶ Durante o processo de elaboração do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): 

permite identificar e privilegiar as opções de natureza estratégica que potenciem os 

efeitos positivos ou que minimizem os efeitos negativos mais significativos, promover 

a adoção de alternativas que contribuam mais eficazmente para a sustentabilidade 

do plano, sistematizar o quadro de problemas ambientais atualmente existentes e a 

evolução tendencial respetiva e ainda o quadro de valores ambientais a proteger. 

Nesta fase, a AAE permite ainda influenciar as opções estratégicas do plano através 

da integração e consideração de questões ambientais, sociais e económicas num 

momento prévio à tomada de decisão; 

̶ Durante o processo de implementação e monitorização estratégica do PGRH do 

Arquipélago da Madeira (RH10): desenvolvimento de ferramentas de avaliação e 

elaboração de recomendações que garantam uma integração adequada de objetivos 

de sustentabilidade do plano e que potenciem um processo de contínua melhoria 

durante o período de vigência do mesmo. Durante esta fase, a AAE permitirá assim 

minimizar os eventuais efeitos negativos significativos no ambiente, ao estabelecer 

medidas de minimização de problemas e ao definir indicadores de monitorização que 

permitam determinar e reajustar medidas, de modo a minimizar os efeitos negativos 

identificados.  

Importa ainda referir que a influência da AAE nas opções estratégicas do plano não se 
restringe apenas a uma visão técnica setorial, pois é auxiliada, tanto pela consulta das 
entidades com responsabilidades específica, como pela participação do público em geral, 
possibilitando que se ajustem conhecimentos e que sejam geridas expectativas na definição 
das opções mais sustentáveis.  

Em suma, pretende-se que os resultados da AAE, incluindo as contribuições técnicas, 
institucionais e da consulta pública, possam influenciar, de forma positiva, o processo de 
elaboração e implementação do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), assegurando uma 
maior sustentabilidade do modelo de gestão dos recursos hídricos proposto por este plano 
para o Arquipélago da Madeira. 

 

3.2 Metodologia 

Uma vez que a AAE é, tal como foi já referido, um processo abrangente contínuo e sistemático, 
que deve assegurar que os efeitos ambientais das soluções adotadas no plano são tidos em 
consideração durante a sua elaboração, por forma a dar resposta à integração da AAE no seu 
processo, é estabelecido um esquema metodológico, em conformidade com as orientações do 
“Guia da Avaliação Ambiental dos Planos Municipais do Ordenamento do Território”, publicado 
pela Direção-Geral do Ordenamento Território e do Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). 
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Neste contexto, o presente documento corresponde à segunda fase do processo de AAE – 
Relatório Ambiental, apresentando-se na Figura 1 a metodologia de trabalho proposta.  

Figura 1: Metodologia do processo de AAE do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) 

 

De acordo com o explanado na figura anterior, para a AAE do PGRH do Arquipélago da 
Madeira (RH10) são estabelecidas quatro etapas distintas, de modo a garantir uma 
programação articulada com os trabalhos de elaboração do plano, nomeadamente:  

̶ Etapa A – Definição de Âmbito; 
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̶ Etapa B – Relatório Ambiental; 

̶ Etapa C – Declaração Ambiental; 

̶ Etapa D – Seguimento e Monitorização.  

 

3.2.1 Fase 1: Definição do âmbito da AAE 

 

Na Etapa A “Definição de Âmbito” são definidos os Fatores Críticos para a Decisão (FCD), 
identificados os critérios e selecionados os indicadores que estabelecerão o alcance e o nível 
de pormenorização a incluir no RA. Os FCD “constituem as janelas de observação, destinadas a 
focar a atenção sobre o que é realmente importante para a avaliação, seguindo o princípio da 
parcimónia. Os FCD são temas chave, integrados, são os fatores de sucesso ambiental e de 
sustentabilidade na decisão estratégica” (Partidário, 2012:36). Estes surgem pela interseção 
dos seguintes elementos:  

̶ Quadro de Referência Estratégico (QRE): objetivos de longo prazo estabelecidos em 

matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável a nível internacional, europeu e 

nacional com os quais o plano estabelece relações; 

̶ Questões Estratégicas (QE): traduzem os objetivos estratégicos do plano; 

̶ Questões Ambientais e de Sustentabilidade (QAS): definem o âmbito ambiental 

relevante, orientado pelas questões ambientais (ou fatores ambientais) legalmente 

definidos no RJAAE e sendo ajustados para o alcance e escala do plano. 

Figura 2: Fatores Críticos para a Decisão como elemento central e estruturante da AAE 

 

Fonte: Adaptado de Partidário, 2012. 

ETAPA A – DEFINIÇÃO DE ÂMBITO

FCD

QE

QREQAS
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Durante esta fase ocorre a recolha, sistematização e organização da informação de base e a 
elaboração de cartografia de apoio necessária para o processo de AAE. Assume particular 
importância no processo, uma vez que corresponde à etapa em que se identifica o âmbito e os 
objetivos da avaliação, considerando a minimização/maximização dos efeitos ambientais 
significativos. Como tal, em conjunto com a definição dos FCD, serão estipulados um conjunto 
de critérios, tendo em consideração as especificidades da área de intervenção e o âmbito do 
plano. Os FCD e respetivos critérios serão associados a objetivos que representam a resposta a 
problemas ambientais e procurando garantir um desenvolvimento sustentável, como definido 
na Diretiva 2001/42/CE. 

A definição dos objetivos é um momento imprescindível, uma vez que estes podem 
condicionar a concretização dos objetivos da elaboração da segunda geração do PGRH do 
Arquipélago da Madeira (RH10) e, caso isto aconteça, orientar o estabelecimento de novas 
alternativas. Serão ainda determinados um conjunto de indicadores mensuráveis que 
determinam o alcance e o nível de informação a incluir no RA e, posteriormente, a monitorizar 
a execução do plano. 

 

3.2.2 Fase 2: Avaliação Ambiental do PGRH 

 

Na Etapa B “Relatório Ambiental” procede-se a um conjunto de estudos técnicos com os FCD 
definidos, avaliando-se os diferentes cenários estipulados e definindo-se as oportunidades e os 
riscos resultantes da implementação do plano. Serão verificadas as compatibilidades, 
incompatibilidades e sinergias entre as propostas do plano e as questões ambientais, para se 
proceder à avaliação das várias opções e alternativas. São identificadas as ações do plano que 
possam ter efeitos significativos no ambiente, através do cruzamento das questões ambientais 
e as propostas do plano, permitindo assim verificar compatibilidades e incompatibilidades, 
identificar eventuais estratégias e soluções alternativas a aplicar, e por fim oferecendo uma 
oportunidade de serem reanalisadas as hipóteses inicialmente tomadas. 

Da avaliação dos potenciais efeitos resultantes da execução do plano e da definição de 
medidas de minimização dos efeitos negativos e de maximização dos efeitos positivos decorre 
o Programa de Gestão e Monitorização Ambiental, que irá futuramente garantir a avaliação e o 
controlo dos efeitos que a implementação do plano terá no ambiente e no desenvolvimento 
local/regional, isto é, a monitorização ambiental do plano. Este programa visa a definição de 
indicadores mensuráveis enquanto ferramenta essencial na gestão e avaliação das opções 
tomadas, permitindo monitorizar os impactes estratégicos definidos por FCD, resultantes da 
implementação das opções estratégicas do plano. A definição dos indicadores tem em 
consideração a necessidade de estes serem quantificáveis. 

 

  

ETAPA B – RELATÓRIO AMBIENTAL
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3.2.3 Fase 3: Declaração Ambiental 

 

Na Etapa C “Declaração Ambiental” legitima-se a proposta final do PGRH do Arquipélago da 
Madeira (RH10) e o Relatório Ambiental, no qual foram já incluídos os resultados da 
ponderação da Consulta Pública. Na Declaração Ambiental (DA), elaborada na fase posterior à 
aprovação do plano e a sua publicação no Diário da República, deve constar a forma como as 
considerações ambientais do Relatório Ambiental foram integradas no PGRH do Arquipélago 
da Madeira (RH10). Devem, ainda, ser referidas as observações apresentadas pelas entidades 
representativas dos interesses a ponderar e pela discussão pública e os resultados da respetiva 
ponderação. Neste documento deve ficar explícito de que forma é que as observações 
apresentadas foram integradas no processo e, caso não se tenha procedido à sua integração, a 
respetiva justificação. A DA deve ainda referir as razões que fundamentaram a aprovação do 
plano e as medidas de controlo dos efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação 
do no PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). 

 

3.2.4 Fase 4: Seguimento e Monitorização 

 

Na Etapa D “Seguimento e Monitorização” cumpre-se e executa-se o programa de 
monitorização que deverá acompanhar a concretização do PGRH do Arquipélago da Madeira 
(RH10). “Um programa de seguimento é parte da fase contínua da AAE. Os programas de 
seguimento devem ser orientados pelas diretrizes de planeamento, gestão e monitorização, e 
desenvolver estudos de avaliação e o envolvimento dos agentes interessados” (Partidário, 
2012:56). Inclui indicadores de monitorização, um sistema expedido de avaliação, o apoio de 
um conjunto de instrumentos de avaliação e uma equipa responsável, para permitir que os 
relatórios se seguimentos sejam sistematicamente atualizados. 

Em todo o processo de AAE a participação institucional e pública tem um papel bastante 
importante, devendo este ser acompanhado pelas Entidades com Responsabilidades 
Ambientais Específicas (ERAE) às quais interessem os efeitos ambientais resultantes da 
aplicação do plano, podendo ainda incluir a consulta a outras entidades relevantes. 

 

3.3 Envolvimento Público e Institucional 

Nos termos do RJAAE, a AAE requer que antes da aprovação do plano e do respetivo relatório 
ambiental, a entidade responsável pela sua elaboração promova a consulta das entidades às 
quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os 
efeitos ambientais resultantes da sua aplicação. 

ETAPA C – DECLARAÇÃO AMBIENTAL

ETAPA D – SEGUIMENTO E MONITORIZAÇÃO
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A integração do processo de consulta na elaboração dos trabalhos de AAE pretende garantir 
que os contributos das entidades representativas dos interesses a ponderar sejam 
introduzidos no conteúdo da proposta do relatório ambiental. 

O envolvimento das entidades representativas dos interesses a ponderar e a auscultação da 
comunidade sobre as propostas apresentadas são de toda a importância e valor para a 
avaliação ambiental da proposta do plano. Com efeito, o envolvimento público e institucional 
é parte integrante do caráter estratégico que se pretende para todo o processo de AAE, por 
forma a garantir a salvaguarda dos valores ambientais que incidem sobre a tutela específica. 

O envolvimento das ERAE na AAE é crucial para a prossecução do caráter estratégico da 
avaliação ambiental do plano, de modo a que seja garantida a salvaguarda dos valores 
ambientais que recaem sobre a sua tutela específica. No caso do PGRH do Arquipélago da 
Madeira (RH10) identificam-se 43 entidades, que se passam agora a enumerar:  

̶ Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A. (APRAM); 

̶ Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira (AREAM); 

̶ Águas e Resíduos da Madeira, S.A. (ARM); 

̶ Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM); 

̶ Atlantic Islands Electricity Madeira, S.A. (AIE Madeira); 

̶ ACIF - Câmara do Comércio e Indústria da Madeira; 

̶ Câmara Municipal da Calheta; 

̶ Câmara Municipal da Ribeira Brava; 

̶ Câmara Municipal de Câmara de Lobos; 

̶ Câmara Municipal de Machico; 

̶ Câmara Municipal de Ponta do Sol; 

̶ Câmara Municipal de Porto Moniz; 

̶ Câmara Municipal de Porto Santo; 

̶ Câmara Municipal de Santa Cruz; 

̶ Câmara Municipal de Santana; 

̶ Câmara Municipal de São Vicente; 

̶ Câmara Municipal do Funchal; 

̶ Campo de Golfe do Porto Santo; 

̶ Capitania do Porto do Funchal; 
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̶ Clube de Golf Santo da Serra; 

̶ Direção Regional da Economia e Transportes (DRET); 

̶ Direção Regional de Agricultura (DRA); 

̶ Direção Regional de Pescas (DRP); 

̶ Direção Regional de Turismo (DRT); 

̶ Direção Regional do Equipamento Social e Conservação (DRESC); 

̶ Direção Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa (DRACE); 

̶ Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM); 

̶ Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM; 

̶ Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP RAM; 

̶ Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM; 

̶ Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA); 

̶ Laboratório Regional de Engenharia civil, I.P. (LREC); 

̶ Palheiro Golf – Madeira; 

̶ Quercus – Núcleo Regional da Madeira; 

̶ Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura (SRETC); 

̶ Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS); 

̶ Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública (SRF); 

̶ Secretaria Regional de Agricultura e Pescas (SRAP); 

̶ Secretaria Regional de Educação (SER); 

̶ Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus (SRAPE); 

̶ Serviço Regional de Proteção Civil, IP – RAM (SRPC); 

̶ Secretaria Regional da Saúde (SRS); 

̶ Universidade da Madeira. 
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3.3.1 Relatório de Definição de Âmbito 

Respeitando os momentos exigidos legalmente para a consulta aos agentes interessados, foi 
sujeito a consulta institucional o documento que descreve o âmbito da avaliação e o alcance 
da informação a incluir no presente RA. Este foi submetido a 22 de julho de 2016 para consulta 
às entidades referidas anteriormente, que dispuseram de 20 dias para apresentarem as suas 
observações. 

Com efeito, apresenta-se no quadro seguinte o resumo dos pareceres emitidos e o resultado 
da ponderação sobre os mesmos, sendo indicada a forma de acolhimento de acordo com o 
entendimento da sua pertinência. Importa mencionar que o Instituto de Administração da 
Saúde e Assuntos Sociais, IP RAM indicou estar de acordo com o teor do documento sem ter 
nada a acrescentar nesta fase do processo, por isso o seu parecer não se encontra no Quadro 
1. 

Quadro 1: Resumo dos comentários tecidos pelas ERAE consultadas 

Parecer Ponderação 

Empresa de Eletricidade da Madeira 

«O PPERAM (Plano de Política Energética da RAM), apenas 
está referenciado com o vetor das questões estratégicas 
QE3. Uma vez que uma componente importante das 
fontes de energia renovável é a componente hídrica, em 
que grande parte da água recolhida é transportada para 
as centrais hidroelétricas sendo, também, utilizada para o 
consumo humano, o PPERAM deverá estar igualmente 
correlacionado com as Questões Estratégicas QE1, QE2 e 
QE4. Acresce, que nos projetos futuros, preconiza-se o 
armazenamento de água em grandes quantidades (à 
escala da ilha), que embora previsto essencialmente para 
o encaixe de outras fontes renováveis, terá também 
impacto direto na disponibilidade de água, no período 
mais seco do ano, para o consumo humano, irrigação ou 
outros fins.» 

Concorda-se com o exposto, no Quadro relativo à 
“Convergência entre os instrumentos do QRE e as QE 
identificadas para o PGRH do Arquipélago da Madeira 
(RH10)” será também efetuada a convergência do 
PPERAM com Questões Estratégicas QE1, QE2 e QE4. 

«O PPERAM (Plano de Política Energética da RAM), não 
está referenciado nos FCD – Recursos Hídricos, Recursos 
Naturais e Biodiversidade, Vulnerabilidades e Gestão dos 
Riscos. Dado que uma componente importante das fontes 
de energia renovável é a componente hídrica, em que 
grande parte da água recolhida é transportada para as 
centrais hidroelétricas, sendo também utilizada para o 
consumo humano, o PPERAM deverá estar também 
referenciado.» 

Concorda-se com o exposto, por isso no Quadro 
relativo à “Identificação dos FCD e respetivos objetivos 
de sustentabilidade” será efetuada a referência do 
PPERAM nos FCD – Recursos Hídricos, Recursos 
Naturais e Biodiversidade, Vulnerabilidades e Gestão 
dos Riscos. 
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Parecer Ponderação 

«Ponto 3.3.3 Níveis de infraestruturas e equipamentos – 
Fontes de energia e centrais existentes Quadro 18. Os 
dados encontram-se desatualizados.” Deste modo indicam 
dados mais recentes, nomeadamente “são 5 as fontes de 
energia e não 3 conforme indicado no parágrafo anterior 
ao quadro 18. (Térmica (Fuelóleo e Gás Natural), Hídrica, 
Eólica, Solar e Queima de Resíduos Sólidos). No quadro 18, 
o número de parques Eólicos são 9 na ilha da Madeira e 2 
na ilha do Porto Santo. Ainda no quadro 18, deverão ser 
introduzidas duas novas linhas: uma para a produção 
fotovoltaica e outra para a produção de energia por 
queima de resíduos sólidos. Existem 3 parques solares na 
ilha da Madeira, com uma potência total instalada de 15 
MW e um na ilha do Porto Santo com uma potência de 2 
MW. No que respeita à produção de pequena escala 
existem ainda cerca de 780 instalações de micro e mini 
produção, fundamentalmente de produção solar 
fotovoltaica na ilha da Madeira e outras 19 na ilha do 
Porto Santo. A outra linha deverá indicar uma central de 
produção de energia por queima de resíduos sólidos, 
instalada na Meia Serra - ilha da Madeira. O parágrafo 
final deve referir: “No que respeita à ilha da Madeira, o 
sistema electroprodutor da EEM é constituído pelas 
seguintes instalações: 

1 central termoelétrica; 

9 centrais hídricas; 

4 parques eólicos. 

À rede elétrica da ilha da Madeira estão ainda ligadas as 
seguintes instalações de produtores privados: 1 central 
mini-hídrica, 5 parques eólicos, 3 centrais solares PV, 1 
central de queima de resíduos sólidos (Meia Serra) e cerca 
de 780 produtores em mini e micro geração. 

No que se refere à ilha do Porto Santo, o sistema 
electroprodutor da EEM é composto por 1 central 
termoelétrica e 2 parques eólicos. Estão ainda ligados à 
rede 1 parque solar PV e 19 instalações privadas de mini e 
microprodução.”» 

Concorda-se com o exposto, será tida em 
consideração a nova informação enviada pela 
Empresa de Eletricidade da Madeira, que virá atualizar 
os dados relativos às infraestruturas elétricas do 
Arquipélago da Madeira. 

Direção Regional de Pescas 

«A Política Comum de Pescas (Regulamento (EU) Nº 
1380/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de Dezembro de 2013) efetua a delineação de objetivos de 
conservação dos recursos biológicos marinhos e gestão 
das pescarias muito relevantes para a área de intervenção 
do PGRH10 e resposta às respetivas Questões 
Estratégicas, designadamente no que respeita às Q1 e Q4, 
respetivamente na: promoção do bom estado e 
conhecimento, capacitação técnica e envolvimento público 
na gestão dos ecossistemas associados a massas de água 
costeiras, cujos serviços biológicos são utilizados pela 
atividade da pesca. Sugerimos a inclusão da PCP no QRE 
elencado.» 

Concorda-se com o exposto, no Quadro relativo à 
“Quadro de Referência Estratégico do PGRH do 
Arquipélago da Madeira (RH10)” será efetuada a 
inclusão da Política Comum de Pescas. 

«Nada a assinalar nas convergências indicadas neste 
Quadro. Perante a eventual inclusão da PCP no QRE, 
consideramos, pelas sinergias que nos parecem existir, 
evidente convergência da PCP com as QE indicadas. 
Sugerimos a inclusão da PCP e o assinalamento da sua 
convergência com as Q1 e Q4, no Quadro 42.» 

Concorda-se com o exposto, no Quadro relativo à 
“Convergência entre os instrumentos do QRE e as QE 
identificadas para o PGRH do Arquipélago da Madeira 
(RH10)” será incluída a Política Comum de Pescas e a 
sua convergência com as Questões Estratégicas QE1 e 
QE4. 
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Parecer Ponderação 

«Tendo em consideração que os Fatores Críticos para a 
Decisão (FCD), são estruturantes no processo da AAE, 
contribuindo para a identificação de aspetos críticos na 
situação existente e tendenciais, consideramos, na 
perspetiva da Direção Regional de Pescas da Madeira, que 
o FCD Recursos Naturais e Biodiversidade e objetivos dele 
derivados são de particular importância no que refere à 
monitorização dos impactos resultantes da atividade da 
pesca, em particular nos ecossistemas e fauna associados 
às massas de água costeiras, pelo que consideramos 
importante a inclusão de indicadores especificamente 
utilizados na identificação da situação e monitorização 
das principais espécies sujeitas à pressão resultante da 
atividade da pesca, na área geográfica do PGRH10.» 

Concorda-se com o exposto, será tido em 
consideração a importância do FCD Recursos Naturais 
e Biodiversidade e objetivos dele derivados no que 
refere à monitorização dos impactos resultantes da 
atividade da pesca, em particular nos ecossistemas e 
fauna associados às massas de água costeiras. 

«Relativamente ao FCD: Recursos Naturais e 
Biodiversidade; Critério: Salvaguarda e Valorização dos 
Recursos Naturais; Objetivo: Avaliar os efeitos do Plano 
quanto à salvaguarda e valorização dos valores naturais 
em presença, como fatores pertinentes no contexto da 
região. Sugerimos a inclusão de um indicador: “Estado dos 
recursos pesqueiros nas massas de água costeiras”.» 

Concorda-se parcialmente com o exposto, na medida 
em que se considera que o indicador proposto é 
pertinente e que dever-se-ia incluir e avaliar. Porém 
na nossa visão o indicador direciona-se mais para o 
critério Biodiversidade, tendo sido aqui que este foi 
incluído. 

«Tendo em consideração que o PGRH10, na sua área de 
intervenção, inclui massas de água costeiras e 
ecossistemas associados (nalgumas áreas até 
profundidades consideráveis), nas quais determinados 
recursos naturais (fauna marinha) estão sujeitos a 
utilização relativamente intensa por parte da pesca 
comercial e amadora, designadamente a exploração de 
lapas no subtidal e de pequenos pelágicos pela frota 
cercadora e atuneira (isco vivo), sugerimos… A inclusão 
neste capítulo (designadamente na caraterização sumária 
da RH10) de uma breve descrição das principais atividades 
da pesca comercial e amadora, nas suas componentes 
ambientais, sociais e económicas.» 

A informação referida será desenvolvida e avaliada no 
âmbito do relatório ambiental no ponto “5.3.2.1.2 
Biodiversidade”. Neste ponto encontrar-se-á uma 
breve descrição das principais atividades da pesca 
comercial e amadora, e as pressões biológicas que 
poderão advir desta atividade. 

Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM 

«Sugere-se que seja incluído na coluna do Quadro de 
Referência Estratégico (QRE) o Plano Regional de 
Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da 
Madeira (PREPCRAM), para a Questão Estratégica (QE) 
Prevenir e Mitigar os efeitos decorrentes dos riscos 
naturais e ambientais.» 

Concorda-se com o exposto. Será incluído no quadro 
“Identificação dos FCD e respetivos objetivos de 
sustentabilidade”, na coluna do QRE do FCD 
Vulnerabilidade e Gestão, o PREPCRAM. 

«Entenda-se que os incêndios florestais não são 
considerados riscos naturais nem tecnológicos, mas sim 
antrópicos. Onde consideraram?» 

Concorda-se com o exposto. Será incluído no ponto 
“5.3.3. FCD Vulnerabilidade e Gestão dos Riscos” o 
risco de incêndios florestais. 

«Verificar se o SRPC IP-RAM faz ou não parte das 
entidades que constam do “Envolvimento Público e 
Institucional”. Não entendemos o facto de o SRPC não 
estar incluído quanto mais não seja pela sua 
responsabilidade ao Nível da CCOR e do PREPCRAM.» 

No capítulo Envolvimento Público e Institucional, já se 
encontra incluído o SRPC, IP-RAM como uma das ERAE 
a ser consultada. 
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4 OBJETO DE AVALIAÇÃO – PGRH DO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA 
(RH10) 

De acordo com Partidário (2012:63), o objeto de avaliação “identifica o que está a ser avaliado, 
normalmente associado aos principais objetivos e opções estratégicas considerados no 
processo de decisão”. O objeto da presente avaliação ambiental estratégica incide sobre os 
propósitos da elaboração do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), sendo avaliadas as 
estratégias de desenvolvimento e as opções que traduzem os objetivos consideradas para o 
plano. 

A Diretiva Quadro da Água (DQA), estabelecida pela Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, estabelece um quadro comunitário no 
domínio da política da água, que foi transposta para o quadro legal nacional pela Lei n.º 
58/2005, de 29 de dezembro – Lei da Água, republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 
de junho, complementada pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, e pelo Decreto-Lei 
n.º 97/2008, de 11 de junho.  

A Lei da Água estabelece o enquadramento para a gestão das águas superficiais (águas 
interiores, de transição e costeiras) e das águas subterrâneas, visando (n.º 1 do artigo 1.º da 
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro): 

̶ “Evitar a continuação da degradação e proteger e melhorar o estado dos 

ecossistemas aquáticos e também dos ecossistemas terrestres e zonas húmidas 

diretamente dependentes dos ecossistemas aquáticos, no que respeita às suas 

necessidades de água; 

̶ Promover uma utilização sustentável de água, baseada numa proteção a longo prazo 

dos recursos hídricos disponíveis; 

̶ Obter uma proteção reforçada e um melhoramento do ambiente aquático, 

nomeadamente através de medidas específicas para a redução gradual e a cessação 

ou eliminação por fases das descargas, das emissões e perdas de substâncias 

prioritárias; 

̶ Assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evitar o 

agravamento da sua poluição; 

̶ Mitigar os efeitos das inundações e das secas; 

̶ Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem superficial e 

subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para uma utilização sustentável, 

equilibrada e equitativa da água; 

̶ Proteger as águas marinhas, incluindo as territoriais; 
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̶ Assegurar o cumprimento dos objetivos dos acordos internacionais pertinentes, 

incluindo os que se destinam à prevenção e eliminação da poluição no ambiente 

marinho.” 

Nos termos da Lei da Água, a região hidrográfica é a unidade principal de planeamento e 
gestão das águas, embora tendo por base a bacia hidrográfica. A Região Hidrográfica da 
Madeira (RH10) é uma das 10 Regiões Hidrográficas criadas por este diploma legal, integrando 
todas as bacias hidrográficas em presença neste arquipélago.  

Em conformidade com a calendarização estabelecida na DQA e na Lei da Água, o planeamento 
da gestão dos recursos hídricos estrutura-se em ciclos de 6 anos, razão pela qual é necessário 
que se proceda à elaboração da segunda geração dos PGRH, em vigor para o período entre 
2016 e 2021, consagrando-se uma revisão e atualização dos primeiros PGRH para cada Região 
Hidrográfica, em vigor até ao final de 2015. 

A primeira geração do PGRH do Arquipélago da Madeira foi aprovada e publicada através da 
Resolução do Governo Regional n.º 81/2014, de 25 de fevereiro, publicada na I série, número 
29, do Jornal Oficial da Madeira da Região Autónoma da Madeira, de 25 de fevereiro, de 2014. 

A Lei da Água foi adaptada à Região Autónoma da Madeira através do Decreto Legislativo 
Regional n.º 33/2008/M, de 14 de agosto. Este diploma legal veio atribuir à Autoridade 
Regional da Água, entre outras competências, as de “promover a proteção e o planeamento 
das águas da região hidrográfica da Madeira, através da elaboração e da execução dos planos 
específicos de gestão de águas e dos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas da Região 
Autónoma da Madeira” e de “assegurar a realização dos objetivos ambientais e dos programas 
de medidas especificadas no Plano Regional da Água e nos Planos de Gestão das Bacias 
Hidrográficas integrantes da região hidrográfica da Madeira” (alínea a) e f) no n.º 2 do artigo 
5.° do Decreto Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de agosto). 

Face ao exposto, a elaboração do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) vem dar 
cumprimento ao estabelecido na DQA e na Lei da Água, correspondendo este à segunda 
geração do Plano, permitindo assim criar um instrumento dinâmico que enquadre, de acordo 
com a estrutura e funcionamento dos ecossistemas em causa, um conjunto de medidas 
concretas e orientadas para a gestão eficaz dos recursos hídricos, identificando não só as 
intervenções a realizar mas, sobretudo, os procedimentos necessários para a sua 
concretização, a implementar no período 2016-2021. 

A AAE do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) tem por base o PGRH do Arquipélago da 
Madeira (RH10). 

 

4.1 Antecedentes e Enquadramento 

4.1.1 Antecedentes 

Tal como foi anteriormente referido, o PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), relativo ao 
primeiro ciclo de planeamento, foi aprovado e publicado através da Resolução do Governo 
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Regional n.º 81/2014, de 25 de fevereiro, publicada na I série, número 29, do Jornal Oficial da 
Madeira da Região Autónoma da Madeira, de 25 de fevereiro, de 2014. 

De acordo com o PGRH do Arquipélago da Madeira (Volume I – Relatório, Parte 1 – 
Enquadramento e aspetos gerais, pp.7), este plano “pretende contribuir, de forma integrada e 
articulada com as demais figuras de planeamento, para orientar a proteção e a gestão das 
águas e para a compatibilização das suas utilizações com as respetivas disponibilidades de 
forma a (n.º 1 do artigo 24.º da Lei da Água): 

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

das gerações atuais sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades; 

̶ Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em 

conta o valor económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da 

gestão das águas com o desenvolvimento regional e as políticas setoriais, os direitos 

individuais e os interesses locais; 

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

Mais se acrescenta que o PGRH do Arquipélago da Madeira (Volume I – Relatório, Parte 1 – 
Enquadramento, pp.7 e 8) ”enquanto instrumento de planeamento das águas, visa a gestão, a 
proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas ao nível da bacia 
hidrográfica a que respeita. Deste modo, o plano compreende e estabelece: 

̶ A caracterização de delimitação das águas superficiais e subterrâneas existentes na 

região hidrográfica; 

̶ A identificação das pressões e descrição dos impactes significativos da atividade 

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

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

e das alterações morfológicas significativas e o balanço entre as disponibilidades e as 

necessidades;  

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

com parâmetros biológicos, hidromorfológicos e físico-químicos;  

̶ A localização geográfica das zonas protegidas e a indicação da legislação comunitária 

ou nacional ao abrigo da qual essas zonas tenham sido designadas; 

̶ A identificação de sub-bacias, setores, problemas ou tipos de águas e sistemas 

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

específicos de gestão das águas; 
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̶ A identificação das redes de monitorização e a análise dos resultados dos programas 

de monitorização sobre a disponibilidade e o estado das águas superficiais e 

subterrâneas, bem como sobre as zonas protegidas; 

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

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

combinação de medidas com melhor relação custo-eficácia; 

̶ As informações sobre as ações e medidas programadas para a implementação do 

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

diversos setores para este objetivo, com vista à concretização dos objetivos 

ambientais; 

̶ A definição dos objetivos ambientais para as massas de águas superficiais e 

subterrâneas e para as zonas protegidas, bem como a identificação dos objetivos 

socioeconómicos de curto, médio e longo prazos a considerar, designadamente no 

que se refere à qualidade das águas e aos níveis de descargas de águas residuais; 

̶ O reconhecimento, a especificação e a fundamentação das condições que justifiquem: 

(i) a extensão de prazos para a obtenção dos objetivos ambientais; (ii) a definição de 

objetivos menos exigentes; (iii) a deterioração temporária do estado das massas de 

água; (iv) a deterioração do estado das águas; (v) o não cumprimento do bom estado 

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

superficiais; 

̶ A identificação das entidades administrativas competentes e dos procedimentos no 

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

̶ As medidas de informação e consulta pública, incluindo os resultados e as 

consequentes alterações produzidas nos planos; 

̶ As normas de qualidade adequadas aos vários tipos e usos da água e as relativas 

substâncias perigosas; 

̶ Os programas de medidas e ações previstos para o cumprimento dos objetivos 

ambientais, devidamente calendarizados, espacializados, orçamentados e com 

indicação das entidades responsáveis pela sua aplicação.” 
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4.1.2 Estrutura e conteúdo do Plano 

A versão provisória do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) é composta por: 

Parte 1 – Enquadramento e Aspetos Gerais 

Inclui o enquadramento legal e institucional do processo de planeamento, os objetivos dos 
planos, os princípios de planeamento e gestão de recursos hídricos, a metodologia de 
elaboração e a estrutura do plano. Contém ainda, uma breve síntese da implementação do 
PGRH do 1.º ciclo. 

 

Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico 

A Parte 2 inclui: 

̶ A caracterização geral da região hidrográfica; 

̶ A caracterização das massas de água; 

̶ A caracterização das pressões significativas; 

̶ A análise dos programas de monitorização; 

̶ A avaliação do estado das massas de água. 

̶ A análise das disponibilidades e necessidades de água; 

̶ A análise de perigos e riscos. 

 

Parte 3 – Análise Económica das Utilizações da Água 

Inclui a análise económica das utilizações da água que integra uma avaliação do nível de 
recuperação de custos dos serviços de água e da importância socioeconómica das utilizações 
da água, bem como uma análise das políticas de preços em diversos setores. 

 

Parte 4 – Cenários Prospetivos 

Tem por objetivo, numa perspetiva estratégica, identificar as dinâmicas dos diferentes setores 
económicos e a sua evolução, traduzidas na forma de pressões e respetivos impactes sobre os 
recursos hídricos. 
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Parte 5 – Objetivos 

Define os objetivos estratégicos e operacionais delineados com base na análise integrada dos 
diversos instrumentos de planeamento, nomeadamente planos e programas nacionais e 
regionais relevantes para os recursos hídricos, bem como os objetivos ambientais das massas 
de água ou grupos de massas de água e as situações de aplicação da prorrogação de prazos e 
derrogação desses objetivos, nos termos dos artigos 50.º a 52.º da Lei da Água. 

 

Parte 6 – Programas de Medidas 

A definição de programas de medidas é o aspeto crucial para o alcançar dos objetivos 
ambientais definidos. 

Este define as ações, técnica e economicamente viáveis, que permitam atingir ou preservar o 
bom estado das massas de água. 

 

Parte 7 – Sistema de Promoção, Acompanhamento e Avaliação 

Inclui um conjunto de indicadores de avaliação das medidas e o modelo de promoção e 
acompanhamento do PGRH. Integra ainda os contactos e os procedimentos necessários para a 
obtenção de informação e de documentos de apoio à consulta pública bem como os prazos de 
avaliação e atualização do PGRH. 

 

4.2 Enquadramento Territorial e Administrativo 

A Região Hidrográfica da Madeira (RH10) corresponde, tal como foi anteriormente referido, a 
uma das 10 Regiões Hidrográficas criadas pela Lei da Água, ocupando uma área total de 2.248 
km2, correspondendo ao Arquipélago da Madeira. 

Os concelhos e as freguesias abrangidos, na íntegra, pela RH10 são apresentados no Quadro 2, 
de acordo com o Código da Divisão Administrativa do Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Quadro 2: Níveis de divisão administrativa da RH10 

Concelho  Freguesia 

Calheta  

Arco da Calheta 

Calheta 

Estreito da Calheta 

Fajã da Ovelha 

Jardim do Mar 

Paul do Mar 

Ponta do Pargo 
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Concelho  Freguesia 

Prazeres 

Câmara de Lobos 

Câmara de Lobos 

Curral das Freiras 

Estreito de Câmara de Lobos 

Quinta Grande 

Jardim da Serra 

Funchal  

Imaculado Coração de Maria 

Monte 

Funchal (Santa Luzia) 

Funchal (Santa Maria Maior) 

Santo António 

São Gonçalo 

São Martinho 

Funchal (São Pedro) 

São Roque 

Funchal (Sé) 

Machico 

Água de Pena 

Caniçal 

Machico 

Porto da Cruz 

Santo António da Serra 

Ponta do Sol 

Canhas 

Madalena do Mar 

Ponta do Sol 

Porto Moniz 

Achadas da Cruz 

Porto Moniz 

Ribeira da Janela 

Seixal 

Ribeira Brava 

Campanário 

Ribeira Brava 

Serra de Água 

Tábua 

Santa Cruz 

Camacha 

Caniço 

Gaula 

Santa Cruz 

Santo António da Serra 
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Concelho  Freguesia 

Santana  

Arco de São Jorge 

Faial 

Santana 

São Jorge 

São Roque do Faial 

Ilha 

São Vicente  

Boa Ventura 

Ponta Delgada 

São Vicente 

Porto Santo Porto Santo 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2014. 

Na Figura 3 apresenta-se a delimitação geográfica da ilha da Madeira e na Figura 4 a 
delimitação da ilha de Porto Santo, das ilhas Desertas e das ilhas Selvagens.  
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Figura 3: Delimitação Geográfica da RH10 (Ilha da Madeira) 
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Figura 4: Delimitação geográfica da RH10 (Porto Santo, Desertas e Selvagens) 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico; 2016. 
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4.3 Breve descrição dos aspetos relevantes do PGRH do Arquipélago da 
Madeira (RH10) 

O objeto de avaliação compreende o território das ilhas da Madeira e do Porto Santo, bem 
como os dois grupos de ilhas sem população permanente, nomeadamente as Desertas e as 
Selvagens. Desta área total, 801,1 km2 correspondem às ilhas, enquanto 1.446,9 km2 
respeitam às águas costeiras. 

No Quadro 3 apresenta-se um resumo das características dos principais cursos de água das 
Ilhas da Madeira e do Porto Santo. 

Quadro 3: Características gerais dos principais cursos de água da Ilha da Madeira e da Ilha do Porto 
Santo e das correspondentes bacias hidrográficas 

Bacia/Curso de Água 
Área 

(Km2) 

Perímetro 

(Km) 

Madeira   

Ribeira de Machico 30,35 27,874 

Ribeira do Faial 66,24 47,328 

Ribeira do Serrado 13,45 46,285 

Ribeira de S. Vicente 48,16 32,456 

Ribeira de S. Jorge 54,66 34,568 

Ribeira do Porco 34,69 27,136 

Ribeira do Seixal 30,36 31,242 

Ribeira da Janela 62,52 50,314 

Ribeira Sta Luzia 61,55 43,311 

Ribeira do Porto Novo 38,31 32,927 

Ribeira da Boaventura 10,79 20,813 

Ribeira de Santa Cruz 18,38 23,277 

Ribeira dos Socorridos 63,31 43,502 

Ribeira do Campanário 10,45 18,297 

Ribeira Brava 44,58 33,963 

Ribeira da Tabua 9,37 18,215 

Ribeira da Ponta do Sol 30,02 27,245 

Ribeira da Madalena 16,3 21,387 

Ribeira de S. Bartolomeu 31,59 25,679 

Ribeira dos Moinhos 66,92 40,02 

Porto Santo 
  

Ribeira da Serra de Dentro 3,44 7,633 

Ribeira do Tanque 7,67 12,042 

Ribeira do Calhau 3,37 8,066 
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Bacia/Curso de Água 
Área 

(Km2) 

Perímetro 

(Km) 

Ribeira do Cochinho 3,22 8,679 

Ribeira Salgado 3,24 8,557 

Ribeira do Lombo 1,67 6,043 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2014. 

Em termos populacionais, segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (2014), a 
população residente é de 258.686 habitantes.  

A RH10 apresenta um total de 149 massas de água distribuídas pelas seguintes categorias: 
naturais (102), artificiais (43) e subterrâneas (4). 

Quadro 4: Massas de água por categoria identificadas 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 do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caraterização e 
Diagnóstico; 2016. 
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Figura 5: Delimitação das massas de água superficiais na RH10 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caraterização e Diagnóstico; 2016. 
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Figura 6: Delimitação das massas de água subterrâneas na RH10 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caraterização e Diagnóstico; 2016. 
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4.3.1 Pressões sobre as massas de água 

4.3.1.1 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, o setor que mais contribuiu para a descarga de poluentes no meio hídrico no ano 
de 2014 foi o setor urbano. A bacia da Costa Leste e da Costa Oeste terão sido as mais 
pressionadas, no primeiro caso devido às rejeições de origem urbana no mar e, no segundo, 
decorrentes do Hotel Jardim Atlântico (particularmente elevadas em 2014) e do Parque 
Empresarial da Calheta. Considerando no entanto a identificação que é feita das pressões 
significativas, com base no estado das massas de água, no grau de conservação dos habitats 
dependentes da água e no cumprimento das normas de qualidade pelas massas de água 
coincidentes com zonas protegidas, nenhuma das nove rejeições urbanas foi considerada 
significativa. Por sua vez, cinco das 13 rejeições industriais foram consideradas significativas. 
Importa referir que comparativamente ao ano de 2009, registou-se uma redução do número 
de pressões significativas, uma vez que anteriormente estavam identificadas uma rejeição 
urbana, uma rejeição agropecuária e 11 rejeições industriais.  

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 bacia hidrográfica das Ribeiras de Machico e de Porto Novo são as mais pressionadas no que 
concerne a cargas unitárias. De entre as restantes bacias hidrográficas, deve ser dado 
destaque em termos de cargas unitárias por unidade territorial às bacias hidrográficas de Porto 
Santo e Costa Oeste e Ribeira de São Jorge. 

A análise das pressões quantitativas considerou os dados das 11 captações de águas 
superficiais fornecidos pela ARM, S.A., as quais captaram, em 2015, aproximadamente 32,5 
hm3 de água para abastecimento. 

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. Tendo em conta a informação disponível, 
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). Também as dragagens na massa de água costeira COSTMADII foram consideradas 
significativas. 
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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. 

Conjugando as pressões significativas inventariadas com a avaliação do estado das massas de 
água superficiais da RH10 que é realizada no PGRH (no capítulo 4.1. da Parte 2), considera-se 
que o impacte das referidas pressões sobre o estado das massas de água terá em geral fraca 
magnitude e reduzido significado, à exceção do potencialmente significativo impacte das 
seguintes pressões sobre as bacias da RH10: 

̶ Pressões sobre a quantidade e a hidromorfologia (pela regularização artificial de 

margens e densidade de pontes) das ribeiras do Funchal, da Ribeira Brava, etc.; 

̶ Pressões sobre a qualidade (por parte dos efluentes urbanos) e hidromorfologia (pela 

regularização artificial de margens e densidade de pontes) da ribeira de S. Jorge; 

̶ Pressões sobre a qualidade (por parte de efluentes industriais) e hidromorfologia 

(pela regularização artificial de margens e densidade de pontes) das ribeiras de 

Machico e de Porto Novo; 

̶ Pressões sobre a qualidade (por parte de efluentes agropecuários e industriais) e 

hidromorfologia (pela densidade de pontes) da ribeira de Santa Cruz; 

̶ Pressões sobre a quantidade, qualidade (por parte de efluentes industriais, incluindo 

de instalação PCIP) e hidromorfologia (pela regularização artificial de margens e 

densidade de pontes) da ribeira dos Socorridos; 

̶ Pressões sobre a qualidade (por parte de efluentes industriais e da agricultura) da 

ribeira de S. Vicente; 

̶ Pressões sobre a hidromorfologia (pela regularização artificial de margens) das 

ribeiras da Madalena e da Ponta do Sol. 

 

4.3.1.2 Massas de Água 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. 
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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 evidência, 
contudo, a presença de frações de água marinha e, portanto, situações de intrusão marinha 
nos furos 1 e 2 da Ribeira da Boaventura e o 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. Nesta fase, e 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 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. No período de monitorização entre 2010 e 2015 verificou-se que não existiram 
situações de incumprimento do nitrato, não se registando qualquer análise com valores iguais 
ou superiores a 50 mg/l.  

Entre 2010 e 2015, no que se refere a concentrações próximas ou superiores a 25 mg/l, mas 
inferiores a 50 mg, contata-se que o furo 1 de São João (JK19) e os furos 5 e 6 da Ribeira dos 
Socorridos (JK5 e JK16, respetivamente), apresentaram análises com o nitrato acima de 25 
mg/l. 

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. 
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Embora não tenham sido identificadas situações específicas que possam determinar o não 
cumprimento dos objetivos ambientais das massas de água subterrânea, de forma a garantir a 
manutenção do seu bom estado torna-se particularmente importante ter especial atenção às 
seguintes pressões: 

̶ A pressão local exercida por algumas fontes de poluição próximas de captações onde 

se verificam problemas de qualidade relacionados com nitratos (furo de S. João e 

furos 5 e 6 da Ribeira dos Socorridos), nomeadamente potenciais fossas e descargas 

de águas residuais que não estejam atualmente inventariadas. Embora esses 

problemas de qualidade não possam ser atribuídos às pressões pontuais ou às fossas 

sépticas, algumas destas poderão contribuir de forma conjunta com a agricultura 

praticada na envolvente para a ocorrência de situações de contaminação do meio 

hídrico subterrâneo (em particular ao longo da ribeira dos Socorridos); 

̶ A pressão exercida pelas lixeiras, em alguns casos não seladas e que poderão estar a 

contribuir para a gradual entrada de substâncias contaminantes para o meio hídrico 

subterrâneo. 

 

4.3.2 Estado Global das Massas de Água 

A avaliação do estado global das águas de superfície naturais inclui a avaliação do estado 
ecológico e do estado químico. A avaliação do estado global das massas de água artificiais ou 
fortemente modificadas é realizada através da avaliação do potencial ecológico e do estado 
químico (Quadro 5). 

Quadro 5: 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 49 52,13 8 100,00 57 55,88 

Inferior a Bom 32 34,04 0 0,00 32 31,37 

Desconhecido 13 13,83 0 0,00 13 12,75 

TOTAL 94 100,00 8 100,00 102 100,00 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caraterização e 
Diagnóstico; 2016. 

Tendo por base o universo das massas de água superficial existentes na RH10, constata-se que 
cerca de 55,88% apresenta um estado global Bom e Superior, 31,37% um estado global Inferior 
a Bom e 12,75% não foram classificadas. 

A DQA estabelece um enquadramento para a proteção das águas subterrâneas que assegure a 
redução gradual da poluição das águas e evite o agravamento da sua poluição. 
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A avaliação do estado global das massas de água subterrânea resulta da combinação da 
avaliação do estado quantitativo e do estado químico (Quadro 6). 

Quadro 6: Classificação do estado global das massas de água subterrânea na RH10 

Classificação 
Massas de água subterrâneas 

N.º % 

Bom 3 75 

Medíocre 0 0 

Desconhecido 1 25 

Total 4 100 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caraterização e 
Diagnóstico; 2016. 

Na RH10, 75% das massas de água subterrânea existentes apresentam um estado global Bom e 
25% Desconhecido. 

 

4.3.3 Análise económica das utilizações da água 

A análise económica das utilizações da água é uma das componentes essenciais dos Planos de 
Gestão de Bacia (ou Região) Hidrográfica (PGBH/PGRH) de acordo com a Lei da Água (Lei n.º 
58/2005, de 29 de dezembro), tendo sido plenamente consagrada pelo artigo 21.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de agosto, que adaptou essa Lei à Região Autónoma 
da Madeira (RAM), bem como o Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, que complementa o 
regime jurídico consagrado na Lei da Água. 

Não contendo detalhes metodológicos, a Diretiva avança, contudo, com a proposta de um 
indicador do que seria uma política de preços adequada, capaz de medir o grau de 
implementação do princípio do poluidor-pagador e utilizador-pagador: o Nível de Recuperação 
de Custos dos Serviços Hídricos (NRC). 

 

4.3.3.1 Caracterização Socioeconómica da Utilização da Água 

O PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) contempla uma análise económica das utilizações 
da água, sendo que, de acordo com o artigo 21.º do Decreto Legislativo Regional n.º 
33/2008/M, de 14 de agosto, a análise económica das utilizações da água deve: 

̶ Conter informações suficientes para determinar, com base na estimativa dos custos 

potenciais, a combinação de medidas com melhor relação custo-eficácia para 

estabelecer os programas de medidas a incluir no presente PGRH do Arquipélago da 

Madeira; 
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̶ Suportar a definição de uma política de preços da água que estabeleça um contributo 

adequado dos diversos setores económicos, separados, pelo menos, em sector 

industrial, doméstico e agrícola, para a recuperação dos custos, de acordo com as 

especificidades regionais e seguindo os princípios do poluidor-pagador e do 

utilizador-pagador que atenda às condições geográficas e climatéricas da RAM e às 

consequências sociais, económicas e ambientais da recuperação de custos. 

 

4.3.3.1.1 Principais Prestadores de Serviços de Águas 

Atualmente na RAM, a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. e os Municípios são os 
prestadores de serviços na indústria da água. 

 

4.3.3.1.2 Caracterização Sócio Económica - Emprego e VAB 

A RH10 representa em 2014, em relação a Portugal, cerca de 0,9% da sua área, 2,5% da sua 
população, 2,3% do emprego e 2,4% da produção (medida pelo VAB - Valor Acrescentado 
Bruto). 

O peso da RH10 na economia do País, entre 2010 e 2014, situa-se no intervalo 1,5% a 3,5%, 
consoante os indicadores retidos, sendo mais reduzido no que diz respeito ao volume de 
negócios, onde o peso da RH10 no total nacional não ultrapassa 1,66% (registado em 2010) e 
ao número de estabelecimentos que não ultrapassa os 2,14% verificados em 2013. 

Quadro 7: Evolução do Peso da RH10 na Economia do País 

Variável 
Evolução do Peso da RH10 na Economia do País (%) 

2014 2013 2012 2011 2010 

Estabelecimentos (N.º) 2,12 2,14 1,97 1,92 1,92 

Emprego (milhares de pessoas) 2,30 2,36 2,41 2,42 2,46 

FBCF [€ (milhões)] - 1,99 2,12 3,39 3,08 

VAB [€ (milhões)] 2,37 2,38 2,37 2,50 2,47 

Volume de negócios (€) dos 
estabelecimentos 

1,44 1,46 1,51 1,57 1,66 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

A RH10 evidenciou uma trajetória depressiva bastante mais acentuada do que a registada pelo 
todo nacional, com exceção do total de estabelecimentos que, ao contrário do total nacional, 
na RH10 aumentou entre 2010 e 2014, passando de 23.024 estabelecimentos em 2010, para 
os 25.036 estabelecimentos em 2014. 
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Quadro 8: Evolução dos Principais Indicadores Económicos (2010-2014) 

Variável 
2014 2010 Variação 

Portugal RH10 Portugal RH10 Portugal RH10 

Estabelecimentos 
(N.º) 

1.179.384 25.036 1.199.056 23.024 -1,64 8,74 

Emprego 
(milhares de 

pessoas) 
4.513 104 4.871 120 -7,35 -13,07 

FBCF [€ 
(milhões)]1 

25.122 501 36.938 1.137 -31,99 -55,93 

VAB [€ (milhões)] 151.714 3.593 158.326 3.915 -4,18 -8,23 

Volume de 
negócios (€) dos 

estabelecimentos 
318.224.801.031 4.593.486.534 344.999.432.136 5.720.243.723 -7,76 -19,70 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

Em relação à evolução da situação financeira das empresas da RH10, em termos globais e nos 
vários setores foi fortemente influenciada pela tendência económica repressiva que se referiu, 
acusando uma quebra de eficiência entre 2010 e 2012, ano em que registou mesmo 
“prejuízos”. A partir de 2012 verifica-se uma recuperação ao nível deste indicador, 
consequência do aumento dos resultados líquidos. 

Ao mesmo tempo regista-se um aumento da solvabilidade das empresas, passando de 0,36 em 
2010 para os 0,45 em 2014 e uma diminuição do endividamento (participação de capitais 
alheios no financiamento da empresa) que passou de 0,74 em 2010 para os 0,69 em 2014. 

Quadro 9: Evolução da Situação Financeira Agregada das Empresas na RH10 

Ano 2014 2013 2012 2011 2010 

Resultado líquido do período (103€) 131.355 96.352 -32.338 104.941 247.978 

VAB (103€) 1.191.416 1.117.250 1.175.176 1.363.627 1.449.609 

Resultados Líquidos / VAB (%) 11,03 8,62 -2,75 7,70 17,11 

Solvabilidade 0,45 0,40 0,35 0,36 0,36 

Endividamento 0,69 0,71 0,74 0,74 0,74 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

Quanto à evolução da situação financeiras das empresas na RH10 (ver Quadro 2.6 do PGRH do 
Arquipélago da Madeira – Parte 3), de uma forma geral, apenas as atividades “agricultura, 
produção animal, caça, floresta e pesca”, “transportes e armazenagem”, "atividades de 
informação e de comunicação” e “atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas”, registaram um aumento dos resultados líquidos do período. Também as 
atividades “agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca”; “outras atividades de 
serviços”; “atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas”; "atividades de 
informação e de comunicação”; “alojamento, restauração e similares” e “captação, tratamento 

                                                           
1 No caso da formação bruta de capital fixo (FBCF), o último ano disponível é 2013, sendo a este ano que 
se reportam os dados. 
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e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição” registaram um 
aumento do VAB entre 2010 e 2014. 

O nível da solvabilidade aumentou em quase todos os setores de atividade económica, entre 
2010 e 2014. Quanto ao endividamento a maioria dos setores de atividade económica 
registaram um decréscimo no período em análise, tendo sido mais acentuado nos setores 
“transportes e armazenagem” e “atividades de saúde humana e apoio social”. 

 

4.3.3.1.3 Caracterização Demográfica Geral da RH10 

Como já foi indicado anteriormente a RH10 abrange 11 concelhos que concentram cerca 
267.785 indivíduos (representando 2,5% do total do país), integradas em cerca de 92.823 
famílias com uma dimensão média de 2,85 pessoas. Porém, nas últimas décadas (1960-2011), 
esta região tem vindo a registar uma perda de população, registando um decréscimo quer ao 
nível da população residente (-0,43%), quer da dimensão média das famílias (-36,96%). 

 

4.3.3.1.4 Caracterização Económica e Social da RH10 

̶ A taxa de risco de pobreza (antes de qualquer transferência social) tem vindo a 

aumentar desde 2003 até 2014, fixando-se em 47,8% em 2014. Se consideradas as 

transferências sociais verifica-se uma tendência para a sua estabilização entre os 17% 

e 21%. Em Portugal, esta taxa tem vindo a aumentar em termos brutos, atingindo 

quase metade da população, mas tem sido mantida em valores de cerca de 19% fruto 

das transferências sociais. 

̶ Em relação ao desemprego na RAM, verifica-se uma diferença na ordem dos 2,5% dos 

valores nacionais, com um desemprego registado a rondar os 14,7% no último 

trimestre de 2015. 

̶ O rendimento disponível bruto das famílias aumentou entre 2000 e 2013, aumento 

este que foi registado quer em termos de média nacional, mas também na RAM. Em 

termos de peso da RAM no total nacional, este ronda os 2,5%, variando entre 2,39% 

em 2000 e os 2,46% em 2014. 

̶ Quanto à distribuição dos agregados familiares por classes de rendimento, em 2013 

quase metade (48,44%) dos agregados familiares nacionais declaram rendimentos 

até 10.000 €/ano e cerca de 62% declaram rendimentos até 13.500€/ano, 

evidenciando a concentração dos agregados nos rendimentos menores.  
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̶ O setor urbano, na RH10, foi responsável, em 2013, por um consumo anual de água 

na ordem dos 26.067.700 m3 (4% do total nacional), apresentando uma capitação 

média entre 273,31 l/hab/dia e 256,40 l/hab/dia, conforme se considere apenas a 

população residente ou a população permanente. 

 

4.3.3.1.5 Agricultura 

̶ Na RAM, cerca de 7% da área total da região é dedicada à atividade agrícola (SAU: 

52,73 km2). Por sua vez, o setor agrícola representava, em 2014, apenas 1% e do VAB 

e 8% do emprego da RH10. 

̶ Em 2009, quase a totalidade das explorações agrícolas da RH10 dispunham de 

infraestruturas de rega, equivalente a uma área potencialmente irrigável2 de 4.466 

hectares, cerca de 82% da SAU. 

̶ Em 2009, cerca de 13.072 explorações tinham regadio, o que equivale a cerca de 96% 

das explorações da RAM, mas apenas a 76% da SAU, o que se traduz numa área 

média regada de 0,3 hectares por exploração. 

̶ Em 2009, o volume de água consumido para rega na RAM foi de 23.326.271 m3, 

correspondendo a cerca de 1% do total nacional consumido (3.437.365.766 m3). No 

entanto, a Madeira é a região do país que tem o maior consumo de água face à SAU. 

 

4.3.3.1.6 Indústria 

̶ O setor industrial representava, em 2014, 5,44% do VAB (64.842.013 €) e 6,28% do 

emprego (3.851 pessoas) da RH10. 

̶ As indústrias transformadoras são aquelas que apresentam um maior peso, quer em 

termos de VAB, representando cerca de 98% do VAB industrial (63.339.522 €) e 98% 

do emprego neste setor (3.780 pessoas).  

̶ Ao nível do VAB esta redução foi de 40,20%, passando de 108.434.308€ em 2010, 

para 64.842.013€ em 2014. 

                                                           
2 Superfície irrigável: superfície máxima da exploração que no decurso do ano agrícola, poderia, se necessário, ser irrigada por 
meio de instalações técnicas próprias da exploração e por uma quantidade de água normalmente disponível. 
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̶ Em termos de emprego registou-se uma quebra de 31,51%, passando de 5.623 

pessoas em 2010 para 3.851 pessoas em 2014. 

̶ Quanto à produtividade, a diminuição rondou os 26%, passando de 54.243€ em 2010, 

para 39.877€ em 2014. 

 

4.3.3.1.7 Energia 

̶ O setor energia representava, em 2014, 7,75% do VAB (92.330.344 €) e 1,33% do 

emprego (813 pessoas) da RH10. 

̶ Em termos de evolução do VAB do setor da energia constata-se que este registou um 

decréscimo de cerca de 5% entre 2010 e 2014. 

̶ Quanto à evolução do emprego também se registou uma diminuição no número de 

pessoas ao serviço neste setor de atividade, passando de 884 em 2010 para 813 em 

2014 (redução de cerca de 8%). 

̶ Em termos de evolução da produtividade do trabalho industrial esta aumentou, 

passando de 100.788€ em 2010, para 103.519€ em 2014 (incremento de 

aproximadamente 3%). 

 

4.3.3.1.8 Turismo 

̶ No ano de 2014, nos estabelecimentos hoteleiros da RAM observou-se que os 

proveitos totais e as dormidas aumentaram 7,8% e 4,1%, respetivamente. 

̶ O setor “Turismo”, cuja evolução aqui se analisa, corresponde à atividade económica 

“Alojamento, restauração e similares”. Este representava, em 2014, 18,34% do VAB 

(218.528.414,00 €) e 19,41% do emprego (11.893 pessoas) da RH10. 

̶ Em termos de evolução do turismo registou-se um aumento do VAB de cerca de 4%, 

passando de 210.648.028 € em 2010, para 218.528.414 € em 2014. 

̶ Quanto à evolução do emprego, assistiu-se a uma redução de 5% no número de 

pessoas ao serviço neste setor de atividade, passando de 12.468 em 2010 para 

11.893 em 2014. 

̶ Em termos de evolução da produtividade do trabalho industrial, esta aumentou cerca 

de 11% passando de 16.591 € em 2010, para 18.369 € em 2014. 
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4.3.3.1.9 Infraestruturas portuárias 

̶ Na RAM existem 3 portos: Porto do Funchal; Porto do Caniçal e Porto do Porto Santo. 

̶ Em 2014, Porto do Funchal teve um movimento global de passageiros de 727.934 

passageiros, já o Porto de Porto Santo registou 252.860 passageiros. 

̶ Passaram pelos portos e marinas da RAM, em 2014, um total de 2.238 embarcações, 

destas embarcações 43% registaram-se no Porto do Funchal e 40% no Porto de Porto 

Santo. 

 

4.3.3.1.10 Pesca e aquicultura 

̶ Os principais portos de pesca existentes na RH10 são o Porto do Funchal e o Porto de 

Porto Santo. 

̶ Em 2014 foram descarregadas um total de 7.514 toneladas de pescado nos portos da 

RAM, das quais, a grande maioria (mais de 99%) foi feita na ilha da Madeira. 

̶ Na RAM a produção de aquicultura é realizada em “águas marinhas e salobras” e 

cresceu consistentemente entre 2010 e 2013 (passando de 203 toneladas em 2010, 

para as 570 toneladas em 2013). Contudo, em 2014 registou-se um decréscimo 

significativo da produção de aquicultura (cerca de 66% face a 2013, passando para 

194 toneladas). 

̶ Igual tendência registou-se ao nível do valor da produção de aquicultura, o qual 

aumentou de forma progressiva entre 2010 e 2013, passando de 818 milhares € para 

2.337 milhares €. Entre 2013 e 2014 o valor da produção de aquicultura diminui 

significativamente (cerca de 67%), fixando-se em 777 milhares €. 

̶ Em 2014 existiam na RAM 74 empresas com atividade económica “pesca e 

aquicultura”, as quais contabilizam um total de 349 indivíduos ao serviço e 

apresentaram um VAB de 4.914.067 €. 

 

4.3.3.2 Caracterização Económico Financeira dos Principais Prestadores de 
Serviços de Água 

̶ Existe uma grande heterogeneidade na RH10 em termos de proveitos e custos por 

unidade de volume (fornecido ou drenado), o que se reflete, naturalmente, em 
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situações também muito diversas no que concerne aos níveis de recuperação de 

custos dos diferentes sistemas e serviços de águas. 

̶ Os níveis de recuperação de custos são muito favoráveis no caso do fornecimento de 

água a unidades (predominantemente) industriais, mais precisamente de 199%, 

sendo que no regadio ficam-se pelos 28%.  

̶ Os mecanismos de transmissão dos custos aos utilizadores são essencialmente de 3 

tipos: taxa de recursos hídricos, tarifas dos serviços públicos de águas e normas 

ambientais. 

̶ As tarifas de recursos hídricos visam compensar o benefício que resulta da utilização 

privativa do domínio público hídrico, o custo ambiental inerente às atividades 

suscetíveis de causar um impacte significativo nos recursos hídricos, bem como os 

custos administrativos inerentes ao planeamento, gestão, fiscalização e garantia da 

quantidade e qualidade das águas. 

̶ Em relação às tarifas nos sistemas urbanos, na RAM, a ARM, S.A. cobra tarifas 

relativas aos encargos com o abastecimento público de água, saneamento de águas 

residuais, recolha de resíduos sólidos urbanos e serviços auxiliares. O tarifário 

compreende na sua estrutura tarifas fixas e tarifas variáveis. 

̶ A tarifa fixa é, independente dos consumos efetuados, estabelecida, consoante os 

casos, em função do calibre do contador, da área do espaço, do intervalo de consumo 

e do intervalo temporal objeto de faturação, por cada 30 dias. A tarifa variável é 

cobrada em função do volume de água fornecido durante o período objeto de 

faturação, através de escalões progressivos de aplicação cumulativa. 

 

4.3.4 Cenários Prospetivos 

A elaboração dos cenários prospetivos no âmbito do PGRH tem por objetivo, numa perspetiva 
estratégica, identificar as dinâmicas dos diferentes setores económicos e a sua evolução, 
traduzidas na forma de pressões e respetivos impactes sobre os recursos hídricos.  

Foram definidos três cenários prospetivos, a saber: 

̶ Cenário Business as Usual (BAU), o qual prevê a concretização das políticas setoriais, 

considerando caso a caso, a adaptação às tendências atuais de evolução dos setores 

analisados; 

̶ Cenário Minimalista, face às tendências atuais dos setores analisados; 
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̶ Cenário Maximalista, que prevê maior dinamização e crescimento dos setores. 

Estes cenários são desenvolvidos de acordo com três horizontes de planeamento: a situação 
atual (2015), a curto prazo (2021) e médio prazo (2027). 

 

4.3.4.1 Pressões qualitativas 

No Gráfico 4.1 ao Gráfico 4.5 é apresentada a distribuição das cargas totais projetadas para 

cada um dos cenários (minimalista, BAU e maximalista) e horizontes de planeamento (2015, 

2021 e 2027), traduzindo as cargas geradas pelos setores analisados, afluentes anualmente às 

massas de água. 

Relativamente ao setor urbano verifica-se uma tendência geral de decréscimo nos cenários 
minimalista e BAU (a curto e médio prazo). No cenário maximalista, a tendência é de aumento 
a curto prazo e de diminuição a longo prazo. Os decréscimos mais expressivos são observados 
no cenário minimalista e no cenário BAU a curto e médio prazo. 

Gráfico 4.1: Projeção das cargas afluentes às massas de água pelo setor urbano 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 4 – Cenários Prospetivos; 
2016. 

Quanto ao setor da indústria, prevê-se, a médio e longo prazo, um acréscimo das cargas 
geradas em qualquer um dos cenários, particularmente expressivo a médio prazo. 

  

Situação atual (2015) Curto prazo (2021) Médio prazo (2027)

Minimalista 1.510 1.451 1.394

BAU 1.678 1.612 1.549

Maximalista 1.846 1.773 1.704
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Gráfico 4.2: Projeção das cargas afluentes às massas de água pelo setor da indústria 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 4 – Cenários Prospetivos; 
2016. 

No que diz respeito ao setor da agricultura e pecuária, de acordo com o cenário minimalista, 
prevê-se um decréscimo das cargas de Azoto (N) e Fósforo (P) a curto prazo, mas um aumento 
a médio prazo. Segundo o cenário BAU e o cenário maximalista, as cargas de Azoto (N) e 
Fósforo (P) registarão um aumento, quer a curto, quer a médio prazo. 

Gráfico 4.3: Projeção das cargas afluentes (N) às massas de água pelo setor agrícola e pecuário 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 4 – Cenários Prospetivos; 
2016. 

 

Situação atual (2015) Curto prazo (2021) Médio prazo (2027)

Minimalista 53 85 116

BAU 59 94 129
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Gráfico 4.4: Projeção das cargas afluentes (P) às massas de água pelo setor agrícola e pecuário 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 4 – Cenários Prospetivos; 
2016. 

Por último, no que diz respeito ao setor do turismo, para os três horizontes de planeamento, 
em qualquer um dos cenários, conjetura-se um acréscimo das cargas rejeitadas, com variações 
sempre significativas. São estimados aumentos mais expressivos no cenário maximalista, 
especialmente a curto e médio prazo. 

Gráfico 4.5: Projeção das cargas afluentes às massas de água pelo setor do turismo 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 4 – Cenários Prospetivos; 
2016. 
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4.3.4.2 Pressões quantitativas 

Em síntese, no Quadro 4.10 são apresentados os volumes totais captados para o setor urbano, 
industrial, agrícola e pecuário e turístico, estimados para cada um dos cenários prospetivos e 
horizonte temporal (2015, 2021, 2027). 

Quadro 4.10: Tendência de evolução dos volumes totais captados pelos diferentes setores 
relativamente à situação de referência (cenários minimalista, BAU e maximalista) 

Setor 
Situação Atual - 2015 Curto Prazo - 2021 Médio Prazo - 2027 

Min. BAU Máx. Min. BAU Máx. Min. BAU Máx. 

Urbano          

Indústria          

Agricultura e Pecuária          

Turismo          

Legenda: 

 Aumento 

 Manutenção 

 Diminuição 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 4 – Cenários Prospetivos; 
2016. 

 

A projeção dos volumes totais captados para os setores urbano, industrial, agrícola e pecuário 
e turístico, em cada um dos cenários e horizontes de planeamento é apresentada no Gráfico 
4.6, Gráfico 4.7 e Gráfico 4.8. 

Assim, relativamente ao cenário minimalista, no setor urbano prevê-se um decréscimo do 
volume captado, quer a curto, quer a médio prazo. No setor industrial prevê-se um decréscimo 
do volume captado a curto prazo e uma manutenção a médio prazo. Por sua vez, no setor da 
agricultura e pecuária, prevê-se a manutenção do volume captado, quer a curto, quer a médio 
prazo. Quanto ao setor do turismo, a tendência é para um aumento do volume captado a curto 
e a médio prazo. 
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Gráfico 4.6: Projeções de volume captado para o cenário minimalista 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 4 – Cenários Prospetivos; 
2016. 

No que diz respeito ao cenário BAU, o setor industrial apresenta uma tendência de decréscimo 
do volume captado, quer a curto, quer a médio prazo. Quanto ao setor industrial prevê-se um 
decréscimo do volume captado a curto prazo, mas um aumento a médio prazo. No que diz 
respeito à agricultura e pecuária, o volume captado apresenta uma tendência de manutenção 
a curto prazo, mas de aumento a médio prazo. Quanto ao setor do turismo, a tendência é para 
aumento, quer a curto, quer a médio prazo. 

Gráfico 4.7: Projeções de volume captado para o cenário BAU 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 4 – Cenários Prospetivos; 
2016. 

Situação atual (2015) Curto prazo (2021) Médio prazo (2027)

Turismo 5,00 6,06 7,07

Agricultura e pecuária 37,95 40,56 43,35

Indústria 0,73 1,16 1,60

Urbano 43,99 42,27 40,62
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Quanto ao cenário maximalista prevê-se a manutenção do volume captado pelo setor urbano, 
quer a curto, quer a médio prazo. O volume captado pelo setor industrial revela uma 
tendência de manutenção a curto prazo, mas de aumento a médio prazo. Por último, prevê-se 
um aumento do volume captado pelo setor da agricultura e pecuária e turismo a curto e a 
médio prazo. 

Gráfico 4.8: Projeções de volume captado para o cenário maximalista 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 4 – Cenários Prospetivos; 
2016. 

 

4.3.5 Objetivos do PGRH do Arquipélago da Madeira  

Os objetivos definidos são estruturados em dois níveis, estratégicos e operacionais, a que 
correspondem alcances e âmbitos distintos.  

A definição dos objetivos estratégicos teve em consideração os objetivos estabelecidos na DQA 
e na Lei da Água (artigo 1.º), bem como a articulação e compatibilização com os objetivos 
estabelecidos em outros planos, programas e estratégias de interesse nacional e regional 
(conduzindo à definição de sete áreas temáticas do PGRH: governança; qualidade da água; 
quantidade de água; investigação e conhecimento; gestão de riscos; quadro económico e 
financeiro; e comunicação e sensibilização). 

Com base na análise dos principais objetivos definidos nos instrumentos de planeamento mais 
determinantes para a gestão dos recursos hídricos, listaram-se nove objetivos estratégicos 
para o setor da água que, conjugados com as áreas temáticas definidas no 1.º ciclo, serviram 
de base à definição das áreas temáticas para o 2.º ciclo. 

  

Situação atual (2015) Curto prazo (2021) Médio prazo (2027)

Turismo 6,11 7,40 8,64

Agricultura e pecuária 46,39 49,57 52,98

Indústria 0,89 1,42 1,96

Urbano 53,77 51,66 49,64
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Quadro 11: Objetivos estratégicos enquadrados nas áreas temáticas do 1.º e 2.º ciclo 

Área temática do 1.º ciclo Objetivo estratégico Área temática do 2.º ciclo 

1 - Quadro institucional e 
normativo 

OE1 - Adequar a Administração Pública 
na gestão da água 

1 - Governança 

4 - Qualidade da água 
OE2 - Atingir e manter o Bom 

Estado/Potencial das massas de água 
2 - Qualidade da água 

2 - Quantidade de água 
OE3 - Assegurar as disponibilidades de 

água para as utilizações atuais e 
futuras 

3 - Quantidade de água 

5 - Monitorização, investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento 
atualizado dos recursos hídricos 

4 - Investigação e conhecimento 

3 - Gestão de riscos e valorização 
do Domínio Hídrico 

OE5 - Promover uma gestão eficaz e 
eficiente dos riscos associados à água 

5 - Gestão de riscos 

7 - Quadro económico e financeiro 
OE6 - Promover a sustentabilidade 

económica da gestão da água 
6 - Quadro económico e 

financeiro 

6 - Comunicação e governança 
OE7 - Sensibilizar a sociedade 

portuguesa para uma participação 
ativa na política da água 

7 - Comunicação e sensibilização 

- 
OE8 - Assegurar a compatibilização da 

política da água com as políticas 
setoriais 

1 - Governança 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 5 – Objetivos; 2016. 

Os objetivos operacionais associam-se sobretudo aos problemas identificados no diagnóstico e 
integram metas quantificáveis e indicadores de execução que permitem a prossecução efetiva 
dos objetivos estratégicos. Para cada objetivo estratégico listado anteriormente apresentam-
se os correspondentes objetivos operacionais: 

Quadro 12: Objetivo operacional para cada objetivo estratégico do PGRH do Arquipélago da Madeira 

Objetivo estratégico Objetivo operacional 

OE1 - Adequar a Administração 
Pública na gestão da água 

OO1.1 - Adequar e reforçar o modelo de organização institucional da 
gestão da água. 

OO1.2 - Aprofundar e consolidar os exercícios de autoridade e de 
regulação da água. 

OE2 - Atingir e manter o Bom 
Estado/Potencial das massas de 
água 

OO2.1 – Assegurar a existência de sistemas de classificação do estado 
adequados a todas as tipologias estabelecidas para cada categoria de 
massas de água. 

OO2.2 – Atingir e manter o Bom estado das massas de água reduzindo 
ou eliminando os impactes através de uma gestão adequada das 
pressões. 

OO2.3 – Assegurar um licenciamento eficiente através da aplicação do 
Regime jurídico do Licenciamento das Utilizações dos Recursos 
Hídricos (RJURH). 
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Objetivo estratégico Objetivo operacional 

OE3 - Assegurar as 
disponibilidades de água para as 
utilizações atuais e futuras 

OO3.1 - Avaliar as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas, 
através de uma metodologia nacional harmonizada. 

OO3.2 - Assegurar os níveis de garantia adequados a cada tipo de 
utilização minimizando situações de escassez de água através de um 
licenciamento eficiente e eficaz, de uma fiscalização persuasiva e do 
uso eficiente da água. 

OO3.3 - Promover as boas práticas para um uso eficiente da água. 

OE4 - Assegurar o conhecimento 
atualizado dos recursos hídricos 

OO4.1 - Assegurar a sistematização e atualização da informação das 
pressões sobre a água. 

OO4.2 - Assegurar o conhecimento atualizado do estado das massas 
de água. 

OE5 - Promover uma gestão 
eficaz e eficiente dos riscos 
associados à água 

OO5.1 - Promover a gestão dos riscos associados a secas, cheias, 
erosão costeira e acidentes de poluição. 

OO5.2 - Promover a melhoria do conhecimento das situações de risco 
e a operacionalização dos sistemas de previsão, alerta e comunicação. 

OE6 - Promover a 
sustentabilidade económica da 
gestão da água 

OO6.1 - Intensificar a aplicação do princípio do utilizador-pagador. 

OO6.2 - Garantir instrumentos de desenvolvimento da política da água 
integrando o crescimento económico. 

OO6.3 - Garantir a correta aplicação da TRH e a transparência na 
utilização das receitas. 

OE7 - Sensibilizar a sociedade 
portuguesa para uma 
participação ativa na política da 
água 

OO7.1 - Assegurar a comunicação e a divulgação sobre a água, 
promovendo a construção de uma sociedade informada e sensibilizada 
para a política da água. 

OO7.2 - Assegurar um aumento dos níveis de participação e 
intervenção da sociedade e dos setores de atividade nas questões 
relacionadas com a gestão da água. 

OE8 - Assegurar a 
compatibilização da política da 
água com as políticas setoriais 

OO8.1 - Assegurar a integração da política da água com as políticas 
setoriais. 

OO8.2 - Assegurar a coordenação setorial da gestão da água na região 
hidrográfica. 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 5 – Objetivos; 2016. 

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. Os próximos quadros 
apresentam, de forma sucinta, a calendarização dos objetivos ambientais estabelecidos para 
as massas de água de superfície e subterrâneas na RH10. 

Quadro 13: 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 57 55,88 57 55,88 

2021 68 66,67 68 66,67 

2027 88 86,27 88 86,27 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 5 – Objetivos; 2016. 
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No 1.º ciclo das 102 massas de água superficial existentes na RH, previa-se que cerca de 56% 
alcançasse o bom estado em 2015, 68% em 2021 e 88% em 2027. No 2.º ciclo, constata-se que, 
de facto 56% das massas de água alcançaram o Bom estado em 2015, mantendo-se os 
objetivos de 68% para 2021 e 88% para 2027. 

Quadro 14: 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 75,00 3 75,00 

2021 4 100,00 4 100,00 

2027 4 100,00 4 100,00 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 5 – Objetivos; 2016. 

No 1.º ciclo, das 4 massas de água subterrânea existentes na RH previa-se que 3 (75,00%) 
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 alcançassem o bom 
estado. 

 

4.3.6 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. Cada programa de medidas 
deve incluir medidas “básicas”, identificadas pelo artigo 11.º, ponto 3 da DQA e caso seja 
necessário devem incluir medidas “suplementares”. 

O conjunto de medidas propostas no 2.º ciclo do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) é 
apresentado por área temática e por tipologia, considerando medidas de base, medidas 
suplementares e medidas adicionais. 

As medidas propostas que se aplicam às massas de água superficiais são designadas pela 
abreviatura “Spf”. As medidas propostas que se aplicam às massas de água subterrâneas são 
designadas pela abreviatura “Sbt”. As medidas que são comuns às massas de água superficiais 
e subterrâneas são designadas pela abreviatura “Spf/Sbt”. As medidas são numeradas 
sequencialmente, quer para as massas de água superficiais, quer para as massas de água 
subterrâneas. 

As medidas propostas são maioritariamente direcionadas para a melhoria do conhecimento 
das massas de água e para a elaboração, aplicação e fiscalização do cumprimento de normas 
para a proteção da (quantidade e qualidade da) água: 
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Quadro 15: Área temática, tipologia e número de medidas 

Área Temática Tipologia de Medida Número de Medidas 

AT1 - Governança 

Base 1 

Suplementar 5 

Total 6 

AT2 - Qualidade da água 

Base 2 

Outras medidas (de base) 2 

Total 4 

AT3 - Quantidade de água 

Base 1 

Outras medidas (de base) 3 

Suplementar 1 

Total 5 

AT4 - Investigação e conhecimento 

Base 5 

Outras medidas (de base) 3 

Suplementar 5 

Total 13 

AT5 - Gestão de riscos 

Base 1 

Outras medidas (de base) 2 

Suplementar 1 

Total 4 

AT6 - Quadro económico e financeiro 

Outras medidas (de base) 1 

Suplementar 2 

Total 3 

AT7 - Comunicação e sensibilização 

Suplementar 1 

Adicional 1 

Total 2 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 6 – Programa de Medidas; 
2016. 

No quadro seguinte, apresentam-se as medidas propostas, bem como a respetiva tipologia, 
por área temática. 

Quadro 16: Medidas propostas e respetiva tipologia, por área temática 

Área temática 
Tipologia de 

medida 
Medidas propostas 

AT1 - Governança 

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

Suplementar 

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

Medida Spf3 – Elaboração de documentos reguladores para a RH10 
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Área temática 
Tipologia de 

medida 
Medidas propostas 

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

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

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

AT2 – Qualidade da 
água 

Base 

Medida Spf6 – Proteção das captações de água superficial 

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

Outras medidas 
(de base) 

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

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

AT3 – Quantidade de 
água 

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

Outras medidas 
(de base) 

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

Medida Sbt11 – Proteção das Zonas de Infiltração Máxima 

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

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

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

Base 

Medida Spf11 – Reformulação da rede de vigilância das águas 
superficiais 

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

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

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

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

Outras medidas 
(de base) 

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

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de pressões 

Medida Sbt17 – Potenciação da recarga artificial 

Suplementar 

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

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

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

medida 
Medidas propostas 

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

Medida Spf17/Sbt21 – Reforço de equipa e meios disponíveis 

AT5 - Gestão de riscos 

Base Medida Spf18 – Proteção contra cheias e inundações 

Outras medidas 
(de base) 

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

Medida Spf20/Sbt21 – Prevenção e minimização dos efeitos da 
poluição acidental 

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

AT6 - Quadro 
económico e financeiro 

Outras medidas 
(de base) 

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

Suplementar 

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

Medida Spf24/Sbt26 – Avaliação económica da utilização da água, 
envolvendo todos os setores utilizadores dos recursos hídricos. 

AT7 - Comunicação e 
sensibilização 

Suplementar Medida Spf25/Sbt27 – Sensibilização e formação 

Adicional Medida Spf26/Sbt27 – Avaliação do sucesso das medidas 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 6 – Programa de Medidas; 
2016. 

Na RH10 das 37 medidas propostas, 18 foram classificadas como prioritárias. Quanto à 
natureza, as 37 medidas caracterizam-se como preventivas, de modo a precaver novos 
problemas a médio/longo prazo. O Quadro 4.17 apresenta a prioridade e natureza das 
medidas de âmbito regional na RH10. 
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Quadro 4.17: Prioridade e natureza das medidas de âmbito regional na RH10 

Código Designação Tipologia Natureza Prioridade 

Medida Spf1 Proteção das captações de água superficial Base Preventiva - 

Medida Sbt1 Proteção da qualidade da água em captações de água subterrânea Base Preventiva Prioritária 

Medida Spf2/Sbt2 Redução e controlo das fontes de poluição pontual Outras medidas (de base) Preventiva Prioritária 

Medida Spf3/Sbt3 Redução e controlo das fontes de poluição difusa Outras medidas (de base) Preventiva - 

Medida Spf4/Sbt4 
Intervenções nos sistemas de abastecimento e de distribuição de água incluindo a criação de 
infraestruturas de armazenamento de água superficial 

Base Preventiva - 

Medida Sbt5 Proteção da quantidade de água explorada em captações de água subterrânea Outras medidas (de base) Preventiva Prioritária 

Medida Sbt6 Proteção das Zonas de Infiltração Máxima Outras medidas (de base) Preventiva - 

Medida Sbt7 Controlo da exploração e prevenção da sobre-exploração das massas de água subterrânea Outras medidas (de base) Preventiva Prioritária 

Medida Spf5/Sbt8 Planos de contingência e prioridades em caso de escassez Suplementar Preventiva Prioritária 

Medida Spf6 Proteção contra cheias e inundações Base Preventiva Prioritária 

Medida Spf7 Melhoria das condições hidromorfológicas e ecológicas das massas de água superficiais Outras medidas (de base) Preventiva Prioritária 

Medida Spf8/Sbt9 Prevenção e minimização dos efeitos da poluição acidental Outras medidas (de base) Preventiva - 

Medida Spf9/Sbt10 Gestão integrada da evolução da zona costeira Suplementar Preventiva - 

Medida Spf10/Sbt11 Ferramentas de apoio à aplicação da legislação nacional e comunitária de proteção da água Base Preventiva Prioritária 

Medida Spf11/Sbt12 Reforço da fiscalização das atividades suscetíveis de afetar as massas de água Suplementar Preventiva Prioritária 

Medida Spf12 Elaboração de documentos reguladores para a RH10 Suplementar Preventiva - 

Medida Spf13/Sbt13 Reforço da aplicação dos códigos de boas práticas de ocupação do solo Suplementar Preventiva - 

Medida Sbt14 
Estudos para definição e reavaliação de limiares de qualidade para as massas de água subterrânea 
onde ocorrem enriquecimentos naturais de determinadas substâncias 

Suplementar Preventiva - 

Medida Spf14/Sbt15 Regulamentação e aplicação da Taxa de Recursos Hídricos Suplementar Preventiva Prioritária 

Medida Spf15/Sbt16 Recuperação dos custos dos serviços de águas Outras medidas (de base) Preventiva - 
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Código Designação Tipologia Natureza Prioridade 

Medida Spf16/Sbt17 Simplificação e harmonização dos tarifários dos sistemas urbanos Suplementar Preventiva - 

Medida Spf17 Reformulação da rede de vigilância das águas superficiais Base Preventiva Prioritária 

Medida Spf18 Implementação das redes de monitorização operacional e de investigação das águas superficiais Base Preventiva Prioritária 

Medida Spf19 Reformulação das redes de monitorização da quantidade das águas superficiais Base Preventiva Prioritária 

Medida Sbt18 
Implementação das redes de monitorização piezométrica e de qualidade das massas de água 
subterrânea 

Base Preventiva Prioritária 

Medida Spf20 Aferição dos elementos de qualidade biológica utilizados no sistema de classificação Base Preventiva - 

Medida Sbt19 Plano de prevenção e minimização do risco de intrusão salina Outras medidas (de base) Preventiva Prioritária 

Medida Spf21/Sbt20 Melhoria do inventário de pressões Outras medidas (de base) Preventiva Prioritária 

Medida Sbt21 Potenciação da recarga artificial Outras medidas (de base) Preventiva - 

Medida Spf22 Reavaliação da delimitação de determinadas massas de água superficiais Suplementar Preventiva - 

Medida Sbt22 
Desenvolvimento de estudos para definição e implementação de rede de monitorização das 
nascentes 

Suplementar Preventiva Prioritária 

Medida Sbt23 Melhoria do conhecimento sobre as massas de água subterrânea Suplementar Preventiva - 

Medida Sbt24 Avaliação das relações água subterrânea/água superficial e ecossistemas dependentes Suplementar Preventiva Prioritária 

Medida Spf23/Sbt25 Sensibilização e formação Suplementar Preventiva - 

Medida Spf24/Sbt26 Avaliação do sucesso das medidas Adicional Preventiva - 

Medida Spf26/Sbt28 
Avaliação económica da utilização da água, envolvendo todos os setores utilizadores dos recursos 
hídricos. 

Suplementar Preventiva - 

Medida Spf25/Sbt27 Reforço de equipa e meios disponíveis. Suplementar Preventiva - 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 6 – Programa de Medidas; 2016. 
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5 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DO PGRH DO ARQUIPÉLAGO 
DA MADEIRA (RH10) 

Considerando que AAE é um procedimento de acompanhamento contínuo e sistemático de 
avaliação e que esta é parte integrante do procedimento de revisão do plano, é fundamental 
que haja um contínuo diálogo entre as equipas responsáveis pela elaboração da segunda 
geração do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) e pela AAE, onde o acompanhamento e 
participação das ERAE e das outras entidades interessadas no plano são fundamentais. 

 

5.1 Quadro de Referência Estratégico 

Nos termos do artigo 40.º do RJIGT, os programas setoriais estabelecem: 

̶ As opções setoriais e os objetivos a alcançar no quadro das diretrizes nacionais 

aplicáveis; 

̶ As ações de concretização dos objetivos setoriais estabelecidos; 

̶ A expressão territorial da política setorial definida; 

̶ A articulação da política setorial com a disciplina consagrada nos demais programas e 

planos territoriais aplicáveis. 

Nesta perspetiva, e uma vez que os PGRH constituem instrumentos de natureza setorial que 
visam a gestão, proteção e valorização ambiental, social e económica das águas da região 
hidrográfica em que incidem, o Quadro de Referência Estratégico (QRE) desempenha um papel 
fundamental, na medida em que permite um enquadramento da avaliação a uma escala 
macro. O QRE permitirá assim reunir os objetivos da política ambiental e de sustentabilidade 
adotadas na aplicação das políticas, planos e programas de escala internacional, nacional e 
regional pertinentes para a avaliação. 

Com o QRE será evidenciada a coerência global do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) 
com os objetivos estratégicos preconizados nas restantes políticas, nomeadamente no que 
concerne ao desenvolvimento sustentável e à gestão das massas de água, visando aferir a 
articulação e a correlação entre este plano e os demais instrumentos considerados. Com esta 
análise pretende-se ainda averiguar as potenciais sinergias ou conflitos entre os objetivos 
estratégicos do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) e os objetivos de ambiente e de 
sustentabilidade plasmados nestes instrumentos, adequados ao seu âmbito territorial e de 
atuação. 

No Quadro 18 apresentam-se os instrumentos de planeamento identificados, importando 
referir que não se pretende apresentar uma listagem exaustiva de todos os planos e/ou 
programas que enquadram o PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), mas apenas aqueles 
que apresentam objetivos e/ou metas com relevância para a área de intervenção e que são 
adequados à escala e âmbito do referido plano. 
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Quadro 18: Quadro de Referência Estratégico do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) 

Âmbito  Instrumentos de Ordenamento do Território  

Internacional  

Diretiva Quadro da Água (DQA) 

Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM) 

Estratégia da União Europeia para o Desenvolvimento Sustentável (EUSDS) 

Estratégia Europeia para a Conservação da Biodiversidade (EU2020 BS) 

Estratégia Europeia para o Meio Marinho (IMP) 

Estratégia para as Regiões Ultraperiféricas (ERUP) 

Política Comum de Pescas (PCP) 

Nacional  

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Portugal 2020 

Plano Nacional da Água (PNA) 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) 

Programa Nacional das Alterações Climáticas (PNAC) 

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PANCD) 

Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) 

Plano Nacional de Turismo de Natureza (PNTN) 

Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000) 

Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 2014-2020 (PDRC) 

Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis 2020 (PNAER) 

Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 2016 (PNAEE) 

PENSAAR 2020 – Uma Nova Estratégia para o Setor de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais 

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 

Estratégia Nacional para o Mar (ENM) 

Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC) 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB) 

Estratégia Nacional para as Florestas (ENF) 

Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II) 

Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural (PENDR) 

Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) 

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI 3+) 

Regional  

Plano de Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira (POTRAM) 

Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira 
(PREPCRAM) 

Plano de Política Energética da Região Autónoma da Madeira (PPERAM) 

Plano Regional da Política de Ambiente (PRPA) 

Plano Regional da Água da Região Autónoma da Madeira (PRARAM) 
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Âmbito  Instrumentos de Ordenamento do Território  

Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira (POT) 

Plano de Ordenamento e Gestão do Maciço Montanhoso Central da Ilha da 
Madeira (POGMMC) 

Plano de Ordenamento e Gestão da Reserva Natural Parcial do Garajau (POGRNPG) 

Plano de Ordenamento e Gestão das Ilhas Selvagens (POGIS) 

Plano de Ordenamento e Gestão da Laurissilva da Madeira (POGLM) 

Plano de Ordenamento e Gestão das Ilhas Desertas (POGID) 

Plano de Ordenamento e Gestão da Rede das Áreas Marinhas Protegidas do Porto 
Santo (POGRAMPPS) 

Plano de Ordenamento e Gestão da Ponta de São Lourenço (POGPSL) 

Tendo em conta o exposto, e após uma refletida análise dos objetivos dos Planos e Programas 
Selecionados para o QRE do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), procedeu-se a uma 
análise da convergência entre estes e as QE identificadas, cujos resultados se expõem no 
Quadro 19. 

Quadro 19: Convergência entre os instrumentos do QRE e as QE identificadas para o PGRH do 
Arquipélago da Madeira (RH10) 

 QE1 QE2 QE3 QE4 QE5 

INTERNACIONAL       

DQA           

DQEM          

EUSDS           

EU2020 BS          

IMP          

ERUP           

PCP        

NACIONAL       

PNPOT         

Portugal 2020       

PNA          

PNUEA          

PNAC       

PANCD        

PNDFCI       

PNTN       

PSRN 2000       

PDRC       

PNAER       

PNAEE       
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 QE1 QE2 QE3 QE4 QE5 

PENSAAR 2020          

ENDS           

ENM          

ENGIZC          

ENAAC       

ENCNB          

ENF       

PERSU II         

PENDR       

PENT       

PETI 3+       

REGIONAL      

POTRAM           

PREPCRAM       

PPERAM          

PRPA           

PRARAM           

POT       

POGMMC       

POGRNPG       

POGIS           

POGLM       

POGID           

POGRAMPPS           

POGPSL           

 

5.2 Questões Ambientais 

As Questões Ambientais (QA) ou Fatores Ambientais “definem o âmbito ambiental relevante, 
ajustados ao tema, contexto e escala do objeto da avaliação, tendo por base questões 
legalmente estabelecidos” (Partidário, 2012:63). Estas questões ambientais contribuem para a 
identificação de problemas e de potencialidades e, desse modo, contribuem para a 
identificação dos FCD (Partidário, 2012). Neste sentido, em conformidade com a alínea e) do 
n.º 1 do artigo 6.º do RJAAE, as QA a considerar no processo de AAE são os seguintes: 

̶ Biodiversidade;  

̶ População; 

̶ Saúde humana; 
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̶ Fauna; 

̶ Flora; 

̶ Solo; 

̶ Água; 

̶ Atmosfera; 

̶ Fatores climáticos; 

̶ Bens materiais; 

̶ Património cultural, incluindo o património arquitetónico e arqueológico; 

̶ Paisagem.  

Neste momento está-se agora em condições de apresentar os FCD selecionados para a AAE do 
PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), plasmando-se as QA relevantes para cada FCD, de 
modo a que o processo de avaliação seja focalizado. 

 

5.3 Fatores Críticos para a Decisão 

Os FCD constituem o esqueleto estruturante do processo de AAE e visam, fundamentalmente, 
apontar os aspetos críticos da situação existente e tendencial, com destaque e relevância para 
o processo de desenvolvimento e sua sustentabilidade. Assim, os FCD permitem avaliar a 
forma como as QE do plano podem responder a estes aspetos de natureza crítica.  

Os FCD a considerar na AAE do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) são identificados e 
definidos através da análise da interação do QRE, das QE preconizadas na elaboração deste 
plano e das QA consideradas. Importa referir que os FCD não pretendem descrever, de forma 
exaustiva, a situação existente e tendencial, mas sobretudo apontar para aspetos críticos que 
assumem relevância e destaque para a AAE das políticas e estratégias de desenvolvimento 
deste plano. Efetivamente, os FCD selecionados correspondem aqueles que são passíveis de 
provocar eventuais efeitos significativos, tanto positivos como negativos, decorrentes da 
aplicação do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) e sobre os quais a presente AAE se deve 
debruçar e que asseguram o tratamento das QA exigidas no RJAAE. 

Face ao exposto, na presente AAE foram identificados e propostos quatro FCD que se 
apresentam no Quadro 20, acompanhados dos respetivos objetivos de sustentabilidade. 
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Quadro 20: Identificação dos FCD e respetivos objetivos de sustentabilidade 

QRE QE QA FCD OBJETIVOS  

DQA 

DQEM 

EUSDS 

EU2020 BS 

IMP 

ERUP 

PNPOT 

Portugal 2020 

PNA 

PPERAM 

PNUEA 

ENDS 

ENM 

ENGIZC 

ENAAC 

ENCNB 

POTRAM 

PRPA 

PRARAM 

 Promover o bom estado e a 
valorização das massas de 
água e dos ecossistemas 
associados. 

 Assegurar o fornecimento de 
água com a quantidade e 
qualidade necessárias e 
promover a sua utilização 
sustentável e equitativa. 

 Garantir a recuperação dos 
custos dos serviços de águas. 

População 

Saúde humana 

Água 

Atmosfera 

Solo  

Recursos Hídricos 

 Avaliar o modelo de gestão sustentável das massas de 
água preconizado no Plano, no que respeita à 
quantidade e qualidade das mesmas, permitindo: 

̶ A proteção e valorização das massas de água;  

̶ O uso eficiente dos recursos, mediante a 
gestão integrada dos mesmos; 

̶ O condicionamento das pressões e dos 
impactos das atividades humanas no estado 
das massas de água; 

̶ A definição de adequados sistemas de 
vigilância, alerta e monitorização das massas 
de água. 

PNA 

PNAEE 

PNAER 

PEAP 

PNAC 

ENAAC 

CCV 

PREPCRAM 

PRAM 

Madeira 2020 

 Promover o bom estado e a 
valorização das massas de 
água e dos ecossistemas 
associados. 

 Fomentar o conhecimento, a 
capacitação técnica e o 
envolvimento público na 
gestão dos recursos hídricos e 
ecossistemas associados. 

Biodiversidade 

População 

Fauna 

Flora 

Solo 

Atmosfera 

Fatores climáticos 

Recursos Naturais e 
Biodiversidade  

 Avaliar se o Plano contribui para a salvaguarda e 
proteção dos valores naturais e da biodiversidade. 

 Avaliar se o Plano promove medidas que potenciem as 
funções que os ecossistemas ripícolas assumem na 
dinâmica fluvial e costeira.  
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QRE QE QA FCD OBJETIVOS  

DQA 

DQEM 

EUSDS 

EU2020 BS 

IMP 

ERUP 

PNPOT 

Portugal 2020 

PNA 

PNUEA 

PNAC 

PANCD 

PNDFCI 

PNTN 

PSRN 2000 

PDRC 

PNAER 

PNAEE 

PENSAAR 2020 

PPERAM  

ENDS 

ENM 

ENGIZC 

ENAAC 

ENCNB 

ENF 

PERSU II 

PENDR 

PENT 

PETI 3+ 

PRARAM 

POT 

POGMMC 

POGRNPG 

POGIS 

POGLM 

POGID 

POGRAMPPS 

POGPSL 

PREPCRAM 

 Promover o bom estado e a 
valorização das massas de 
água e dos ecossistemas 
associados. 

 Assegurar o fornecimento de 
água com a quantidade e 
qualidade necessárias e 
promover a sua utilização 
sustentável e equitativa. 

 Prevenir e mitigar os efeitos 
adversos decorrentes dos 
riscos naturais e ambientais. 

Biodiversidade 

População 

Saúde humana 

Fauna 

Flora 

Solo 

Água 

Atmosfera 

Fatores climáticos 

Bens materiais 

Paisagem 

Vulnerabilidade e Gestão 
dos Riscos  

 Avaliar se o Plano, visando a prevenção e mitigação 
dos efeitos potenciais dos riscos naturais e 
tecnológicos e da sustentabilidade aos efeitos das 
alterações climáticas, promove: 

̶ A identificação das áreas passíveis de serem 
afetadas; 

̶ A definição de medidas de adaptação, 
prevenção e proteção; 

̶ A articulação entre as medidas definidas no 
Plano, entre si e com as preconizadas em 
outros documentos de referência.  

 Avaliar se o Plano considera os riscos causados por 
fatores naturais e tecnológicos que afetam a 
população e os seus bens, assim como a 
vulnerabilidade causada pelas alterações climáticas, 
potenciando a formulação de medidas de prevenção e 
de mitigação dos respetivos efeitos.  
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QRE QE QA FCD OBJETIVOS  

ENDS 

ENAAC 

ENAAC-RH 

ENCNB 

PNA 

PDR2020 

PRAM 

POGMMC 

POGLM 

ENM 

ENGIZC 

 Fomentar o conhecimento, a 
capacitação técnica e o 
envolvimento público na 
gestão dos recursos hídricos e 
ecossistemas associados. 

Biodiversidade 

População 

Saúde humana 

Fauna 

Flora e vegetação 

Solo 

Água 

Atmosfera 

Fatores climáticos 

Paisagem 

Governança 

 Articulação institucional e concertação de interesses; 

 Assegurar a disponibilização de informação e favorecer 
a participação pública; 

 Aprofundar o conhecimento técnico-científico relativo 
aos recursos hídricos. 
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Seguidamente à identificação dos temas centrais para a avaliação do PGRH do Arquipélago da 
Madeira (RH10), é importante associar a estes objetivos que deverão ser orientados “para a 
resposta a problemas ambientais no quadro das questões levantadas pelas propostas de uso, 
ocupação e transformação do solo previstas no plano” (DGOTDU, 2008:66). A tradução destes 
objetivos em indicadores e critérios que permitam identificar os efeitos ambientais 
significativos, resulta de “um processo interativo, resultado da integração de componentes e de 
competências garantido pelo sistema de consulta e participação” (idem). 

Para cada um dos critérios de avaliação estabelecidos, foram definidos indicadores de 
avaliação (Quadro 21) que permitirão aferir e controlar os efeitos ambientais decorrentes da 
implementação do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). É ainda importante referir que 
alguns dos indicadores definidos correspondem a indicadores estáticos, por permitirem uma 
avaliação da situação em si, enquanto outros assumem um caráter dinâmico, por permitirem 
avaliar o funcionamento do plano em si. A definição destes indicadores constitui uma 
ferramenta fundamental na gestão e na avaliação das opções tomadas. 
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Quadro 21: Identificação dos critérios e seus objetivos e respetivos indicadores de avaliação, por FCD 

FCD Critério  Objetivos  Indicadores  

Recursos Hídricos 

Disponibilidades e 
Necessidades 

 OAAE1 – Avaliar se o Plano contribui para a 
promoção e garantia do uso eficiente e 
sustentável dos recursos hídricos, através da 
gestão integrada da área de incidência do 
Plano. 

 OAAE2 – Avaliar os efeitos do Plano em termos 
da proteção, valorização e gestão dos recursos 
hídricos, atendendo à sua natureza setorial.  

 Necessidades hídricas dos vários setores de atividade 
económica, face às disponibilidades hídricas na área de 
incidência do Plano. 

 Perdas de água nos sistemas públicos de abastecimento de água 
para consumo humano. 

 Nível de atendimento dos sistemas públicos de abastecimento 
de água para consumo humano. 

 Nível de atendimento dos sistemas públicos de drenagem de 
águas residuais. 

Estado das Massas de Água 

 OAAE3 – Avaliar se o Plano assegura a 
monitorização adequada do estado das massas 
de água superficiais, subterrâneas e costeiras. 

 OAAE4 – Avaliar se o Plano considera as 
pressões exercidas nos recursos hídricos 
decorrentes das atividades humanas e também 
dos serviços e infraestruturas a estas 
associadas.  

 Qualidade das massas de água (superficiais, subterrâneas e 
costeiras). 

 Implementação de programas de monitorização do estado das 
massas de água (número de programas). 

 Pontos de descarga de águas residuais não controlados ou sem 
tratamento adequado. 

 Carga poluente gerada nas massas de água (CBO5 e azoto 
amoniacal). 

Sustentabilidade Económica 
dos Serviços da Água  

 OAAE5 – Avaliar a sustentabilidade 
socioeconómica dos serviços da água. 

 OAAE6 – Identificar as principais utilizações 
dos recursos hídricos e comparar a sua 
importância económica com a 
representatividade dos consumos de água. 

 Recuperação dos custos inerentes ao investimento e gestão dos 
serviços dos recursos hídricos. 

 Nível de recuperação de custos dos sistemas públicos de 
abastecimento de água para consumo humano. 

 Nível de recuperação de custos dos sistemas públicos de 
drenagem e tratamento de águas residuais. 

 Nível de recuperação de custos dos sistemas de fornecimento de 
água predominantemente à indústria.  
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FCD Critério  Objetivos  Indicadores  

Recursos Naturais e 
Biodiversidade 

Salvaguarda e Valorização dos 
Recursos Naturais 

 OAAE7 – Avaliar os efeitos do Plano quanto à 
salvaguarda e valorização dos valores naturais 
em presença, como fatores pertinentes no 
contexto da região.  

 OAAE8 – Avaliar se o Plano garante a definição 
de programas e medidas, visando a 
prossecução dos objetivos ambientais para as 
massas de água e zonas protegidas. 

 Áreas protegidas e classificadas associadas às massas de água. 

 Estado das massas de água inseridas em zonas protegidas. 

 Património natural afetado por intervenções em massas de 
água. 

 Número de medidas destinadas à proteção, salvaguarda e 
recuperação das áreas classificadas inseridas na área de 
incidência do Plano. 

Biodiversidade  

 OAAE9 – Avaliar a influência do Plano na 
proteção ou recuperação dos ecossistemas de 
áreas com valores naturais reconhecidos e 
relevantes no âmbito da área de incidência do 
Plano. 

 Estado dos recursos pesqueiros nas massas de água costeiras. 

 Espécies com interesse para a conservação em áreas associadas 
ou na envolvente a massas de água. 

 Manutenção de caudais ecológicos. 

 Número de espécies invasoras. 

Vulnerabilidade e 
Gestão de Riscos 

Riscos Naturais (cheias e 
inundações, erosão costeira e 

movimentos de massa) 

 OAAE10 – Avaliar os efeitos do Plano na 
prevenção e/ou minimização dos riscos 
naturais com maior expressão na área de 
incidência do Plano, nomeadamente em 
termos de cheias e inundações, erosão costeira 
e movimentos de massa, assegurando a 
segurança de pessoas e bens. 

 Número de ocorrências de cheias e inundações, erosão costeira 
e movimentos de massa. 

 Número de intervenções para prevenção e mitigação dos 
impactes dos riscos naturais (cheias e inundações, erosão 
costeira e movimentos de massa). 

 Área total objeto de medidas de mitigação dos impactes dos 
riscos naturais (cheias e inundações, erosão costeira e 
movimentos de massa). 

Riscos Mistos (incêndios 
florestais) 

 OAAE10 – Avaliar os efeitos do Plano na 
prevenção e/ou minimização dos riscos 
naturais com maior expressão na área de 
incidência do Plano, nomeadamente em 
termos de cheias e inundações, erosão costeira 
e movimentos de massa, assegurando a 
segurança de pessoas e bens. 

 Suscetibilidade aos incêndios (elevada; média; baixa; nula ou 
não aplicável); 

 Medidas para prevenção e mitigação dos efeitos dos incêndios 
(adequadas; insuficientes) 
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FCD Critério  Objetivos  Indicadores  

Riscos Tecnológicos  

 OAAE11 – Avaliar os efeitos do Plano na 
prevenção e/ou minimização dos riscos 
tecnológicos com maior expressão na área de 
incidência do Plano, assegurando a segurança 
de pessoas e bens. 

 Intervenções para prevenção e mitigação dos impactes da 
poluição acidental (avaliação qualitativa das medidas para 
prevenção e mitigação dos impactes da poluição acidental). 

 Número de massas de água objeto de medidas para prevenir e 
mitigar os impactes da poluição acidental. 

Adaptação aos Efeitos das 
Alterações Climáticas  

 OAAE12 – Avaliar se o Plano considera a 
adoção de medidas de adaptação às alterações 
climáticas. 

 Número de medidas de adaptação às alterações climáticas. 

 Número de medidas de minimização dos efeitos das alterações 
climáticas. 

Governança Governança 

 OAAE13 - Articulação institucional e 
concertação de interesses; 

 OAAE14 - Assegurar a disponibilização de 
informação e favorecer a participação pública; 

 OAAE1 15 - Aprofundar o conhecimento 
técnico-científico relativo aos recursos 
hídricos. 

 Número de reuniões/workshops realizados; 

 Inclusão de orientações do PGRH em programas e documentos 
estratégicos setoriais (nº por tipo); 

 Número de ações de divulgação de informação, consulta e 
participação pública sobre a gestão dos recursos hídricos na 
RH10; 

 Número de documentos de boas práticas/guias de orientação 
técnica publicados; 

 Projetos de investigação orientados para os recursos hídricos da 
RH10; 

 Monitorização das massas de água na RH10. 
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5.3.1 FCD Recursos Hídricos 

5.3.1.1 Breve caracterização da situação atual e tendência de evolução sem 
plano 

5.3.1.1.1 Disponibilidades e Necessidades 

Atualmente na RH10 a ARM, S.A. e os Municípios são os prestadores de água para o setor 
urbano, agrícola e para outros fins. 

Observando as disponibilidades hídricas, estas dividem-se em dois tipos, superficiais e 
subterrâneas. Começando pelas disponibilidades hídricas superficiais, o escoamento superficial 
médio anual na RH10 varia entre 26% e 40% da precipitação média anual, avaliando-se o 
escoamento de base médio anual entre 13% e 19% da precipitação média anual [ver Quadro 
5.1 do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) – Parte 2]. Referente às disponibilidades 
hídricas subterrâneas, na ilha da Madeira, a recarga global estimada é de cerca de 
315hm3/ano, já na ilha de Porto Santo a recarga estimada é de cerca de 0,86hm3/ano. 

A estimativa dos volumes de água subterrânea transferidos para as massas de água superficial 
e para os ecossistemas associados/dependentes foi efetuada com os valores do escoamento 
subterrâneo e hipodérmico apresentados no PRAM. De acordo com os dados do PRAM, na ilha 
da Madeira dos cerca de 315 hm3/ano de água que se infiltram em profundidade, cerca de 150 
hm3/ano voltam a aparecer novamente à superfície nos cursos de água devido à contribuição 
anual média do escoamento subterrâneo e hipodérmico. Na ilha de Porto Santo estima-se que 
a descarga natural devido ao escoamento subterrâneo e hipodérmico seja de cerca de 0,037 
hm3/ano (ver Quadro 5.2 do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) – Parte 2). De um modo 
geral, os recursos hídricos disponíveis na ilha da Madeira são 164,46 hm3/ano e em Porto 
Santo 0,082 hm3/ano, que perfaz um total de 165,28 hm3/ano. 

De seguida efetua-se uma análise à evolução das necessidades globais de água (hm3) da RH10 
por tipologia de uso, entre 2006 e 2012. 
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Figura 7: Evolução das necessidades globais de água (hm3) da RH10 por tipologia de uso (2006-2012) 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). Volume 1 – Relatório. Parte 3 – Análise económica das 
utilizações da água; 2014. 

É de notar que, nos últimos anos, se tem observado uma diminuição generalizada das 
necessidades de consumo dos diferentes setores utilizadores (com exceção dos setores 
doméstico e do turismo) que parece ser explicada, sobretudo, pela redução da atividade 
económica que se observa desde 2007. 

A agropecuária permanecia, em 2009, como principal setor utilizador (43,9% do total) apesar 
da redução da respetiva atividade que se observou nos últimos anos, especialmente na 
transição de 2007 para 2008. Seguem-se o setor doméstico (33,1%), os «outros usos urbanos» 
(17,7%), o turismo incluindo a rega de campos de golfe (3,5%) e a indústria (apenas 1,6% 
mesmo considerando as necessidades satisfeitas, quer por sistemas dedicados, quer pelos 
sistemas urbanos de abastecimento público). 
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Figura 8: Necessidades globais de água (%) da RH10 por tipologia de uso (2009) 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). Volume 1 – Relatório. Parte 3 – Análise económica das 
utilizações da água; 2014. 

Efetuando agora uma análise sobre o balanço das disponibilidades/ consumos, a escassez 
hídrica define-se por um desequilíbrio entre a procura de água e a oferta em condições 
sustentáveis, com base em análises efetuadas a longo prazo. A escassez hídrica pode ser um 
fenómeno conjuntural, quando associada a curtos períodos de tempo e motivada por redução 
temporal das disponibilidades ou aumento da procura, ou estrutural, quando a procura de 
modo cíclico ou frequente excede o recurso mobilizável. 

As necessidades, em 2009, estão concentradas (62,2%) na vertente sul este da ilha da Madeira, 
ou seja, na zona mais urbanizada e industrializada do arquipélago, seguindo-se as vertentes sul 
oeste (20,9%) e norte (15,3%) da mesma ilha. O Porto Santo contribuiu para apenas 1,6% das 
necessidades totais da RH10, aferidas em termos de volumes distribuídos. 

As fontes subterrâneas (24,9%) ou predominantemente subterrâneas (44%) constituem a 
principal origem da água para satisfação dessas necessidades, se bem que as origens 
superficiais (29,5%) tenham também algum significado. 

O crescimento contínuo dos consumos de água face às disponibilidades limitadas pode levar a 
situações críticas quando estas disponibilidades diminuem em consequência da ocorrência de 
secas. A determinação e avaliação de eventuais situações de escassez podem ser realizadas 
através de balanço entre consumos e disponibilidades para uma das unidades espaciais de 
análise. 

O índice de escassez WEI+ surge no seguimento do WEI (Water Exploitation Index), que 
corresponde à razão entre a procura média anual de água e os recursos médios disponíveis a 
longo prazo e permite assim avaliar o stress hídrico a que se encontra sujeito um território. O 
WEI+ é assim definido como a razão entre o volume total de água captado e as 
disponibilidades hídricas renováveis. O Quadro 22 apresenta os valores utilizados no cálculo do 
WEI+ para a RH bem como para Portugal. 

43,9%

1,6%

33,1%

3,5%

17,7%

0,3%

Agricultura e Pecuária

Indústria (sist. dedicados e urbanos)

Setor doméstico/residencial

Turismo (pop. flutuante e golfe)

Outros usos urbanos

«Livre serviço» (sistemas precários)



 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): RA da AAE                80 

 

Quadro 22: WEI+ para a RH10 

Bacia hidrográfica RH10 Continente 

Escoamento (hm3) 531 25857 

Disponibilidades subterrâneas (hm3) 165,28 7909 

Escoamento e recarga de aquíferos (hm3) 315,58 32975 

Necessidade hídricas (hm3) 99,55 5295 

Retornos (hm3) 0,38 2031 

Disponibilidades hídricas renováveis (hm3) 963,88 29711 

Volume captado (hm3) 99,91 4643 

WEI+ (%) 10,4 16 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 

O WEI+ de 16% obtido para Portugal indica que o país se encontra numa situação de escassez 
reduzida. Já na RH10, o índice obtido foi de 10,4% revelando também que é uma região com 
escassez reduzida de água. 

Analisando agora o nível de atendimento dos sistemas públicos de abastecimento de água e de 
drenagem de águas residuais na RAM, de acordo com os dados dos Censos de 2011 do INE, na 
RAM todos os concelhos apresentam um nível de atendimento de abastecimento de água 
elevado por rede pública (entre 92% e 99%, valores extremos no concelho de Santa Cruz e São 
Vicente, respetivamente), nunca sendo atingido a plenitude de serviço. 

 

Quadro 23: População servida pelo sistema público de abastecimento de água por concelho abrangido 
pela RH10 (2011) 

Concelhos 
População servida por rede 

pública (%) 
População servida por rede 

privada (%) 

Calheta 98,6% 1,4% 

Câmara de Lobos 98,3% 1,7% 

Funchal 99,1% 0,9% 

Machico 97,7% 2,3% 

Ponta do Sol 99,0% 1,0% 

Porto Moniz 99,2% 0,8% 

Ribeira Brava 96,7% 3,3% 

Santa Cruz 92,9% 7,1% 

Santana 98,0% 2,0% 

São Vicente 99,5% 0,5% 

Porto Santo 99,0% 1,0% 
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Concelhos 
População servida por rede 

pública (%) 
População servida por rede 

privada (%) 

Região Autónoma da Madeira 97,7% 2,3% 

Fonte: V Recenseamento Geral da Habitação, Instituto Nacional de Estatística, 2016. 

Relativamente à cobertura dos sistemas públicos de drenagem, na RH10 esta encontra-se 
substancialmente abaixo dos 90%. Tendo em conta os valores dos Censos de 2011 do INE, na 
RAM em termos gerais apenas cerca de 61% da população estava servida com sistema de 
drenagem de águas residuais ligado à rede pública. Uma análise ao nível concelhio indica que 
dos municípios pertencentes à RH10, os de Funchal, Câmara de Lobos, Santa Cruz e Porto 
Santo foram aqueles em que a cobertura dos sistemas é mais elevada que 50%. 

Quadro 24: População servida pelo sistema público de drenagem de águas residuais por concelho 
abrangido pela RH10 (2011) 

Concelhos 
Sistema de drenagem de 

águas residuais ligado à rede 
pública (%) 

Sistema de drenagem de 
águas residuais ligado ao 

sistema particular (%) 

Calheta 9,29% 87,37% 

Câmara de Lobos 57,60% 37,35% 

Funchal 86,53% 11,94% 

Machico 47,43% 48,74% 

Ponta do Sol 17,05% 80,19% 

Porto Moniz 45,81% 50,60% 

Ribeira Brava 17,40% 78,09% 

Santa Cruz 56,90% 40,29% 

Santana 7,75% 86,07% 

São Vicente 5,86% 91,77% 

Porto Santo 86,99% 12,16% 

Região Autónoma da Madeira 61,12% 36,05% 

Fonte: V Recenseamento Geral da Habitação, Instituto Nacional de Estatística, 2016. 

Tendo em consideração valores mais recentes3, no ano de 2014, estimava-se que na RAM 
cerca de 99% da população estava servida pelo sistema de abastecimento de água, e cerca de 
66% pelo sistema de drenagem e tratamento de águas residuais. Ainda de acordo com a 
mesma fonte, no ano de 2014, a água captada foi 56.064 m3, e a água distribuída foi 24.821 m3 
(setor doméstico – 14.011 m3 e setor não doméstico – 10.810 m3). 

As perdas de água são muito expressivas na RAM, sobretudo no setor agrícola representando 
um problema de baixa eficiência do uso da água que reduz a sustentabilidade dos seus 
serviços. Os sistemas de rega são os principais responsáveis pelas grandes perdas de água, mas 
as perdas totais de água nas cidades são também elevadas, provindo de fugas da rede e de 
volumes de água não contabilizados.  

                                                           
3 Direção Regional de Estatística da Madeira, Madeira em números – 2014, dezembro de 2015. 



 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): RA da AAE                82 

As capitações do setor doméstico, em volume distribuído, diminuíram entre 2004 e 2009/2010 
mais rapidamente do que a capitação em volume consumido, refletindo o investimento que 
tem vindo a ser feito nas redes de distribuição de água (menores perdas).  

Figura 9: Capitações do setor doméstico, em volume de água distribuído e consumido (PGRH10) 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). Volume 1 – Relatório. Parte 3 – Análise económica das 
utilizações da água; 2014. 

A diferença entre os volumes consumidos e distribuídos evidenciam a elevada dimensão das 
perdas de água, fator que reduz diretamente a sustentabilidade dos serviços e que – após uma 
significativa redução entre 2001 e 2008 – apresenta desde 2010 uma tendência de 
agravamento. 

De acordo com dados mais recentes4, em 2015, as elevadas perdas por ineficiência registadas 
nos municípios aderentes (apenas foi possível obter informação sobre o abastecimento de 
água em baixa) indicam que há necessidade de proceder rapidamente a melhoramentos na 
rede de distribuição de água potável de forma a minimizar as referidas perdas. Assim 
observou-se que nos cinco municípios aderentes (Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Machico, 
Santana e Porto Santo) as perdas por ineficiência perfizeram um total de -71%. 

Efetuando agora uma análise sobre o balanço das disponibilidades/ consumos, a escassez 
hídrica define-se por um desequilíbrio entre a procura de água e a oferta em condições 
sustentáveis, com base em análises efetuadas a longo prazo. A escassez hídrica pode ser um 
fenómeno conjuntural, quando associada a curtos períodos de tempo e motivada por redução 
temporal das disponibilidades ou aumento da procura, ou estrutural, quando a procura de 
modo cíclico ou frequente excede o recurso mobilizável. 

 

                                                           
4 Relatório de Contas 2015; ARM, S.A. (2016). 
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5.3.1.1.1.1 Síntese das tendências de evolução 

Em relação à tendência de evolução, sem a aplicação do PGRH do Arquipélago da Madeira 
(RH10) continuará a existir um desequilíbrio entre as disponibilidades totais e necessidades na 
vertente norte e sul da ilha da Madeira. 

O desordenamento do território tende a produzir efeitos negativos na recarga dos aquíferos e 
na disponibilidade de água podendo afetar a disponibilidade e equidade dos serviços de água. 

As perdas de água são muito expressivas na RAM e irão continuar, sobretudo no setor agrícola, 
representando um problema de baixa eficiência do uso da água que reduz a sustentabilidade 
dos seus serviços. Os sistemas de rega são os principais responsáveis pelas grandes perdas de 
água, mas as perdas totais de água nas áreas urbanas são também elevadas, provindo de fugas 
da rede e de volumes de água não contabilizados. 

Concluindo, importa mencionar que a influência das alterações climáticas na capacidade de 
regularização das ilhas e na disponibilidade de recursos hídricos contribuirá para a diminuição 
das disponibilidades hídricas superficiais. Prevê-se ainda uma redução de necessidades de 
água para consumo humano, contudo antevê-se um aumento das necessidades para os 
setores agrícola, pecuário e industrial. 

 

5.3.1.1.2 Estado das Massas de Água 

A avaliação do estado global das águas de superfície naturais inclui a avaliação do estado 
ecológico e do estado químico. A avaliação do estado global das massas de água artificiais ou 
fortemente modificadas é realizada através da avaliação do potencial ecológico e do estado 
químico. Para efetuar esta avaliação foram definidos um conjunto de critérios de classificação 
do estado/potencial ecológico e químico, elencados no ponto 4.1.1 do PGRH do Arquipélago 
da Madeira (RH10) – Parte 2. 

A classificação do estado ecológico nas diferentes categorias de massas de água superficiais 
para o 2.º ciclo encontra-se no Quadro 25. Dos resultados obtidos pode concluir-se que apenas 
12,75% das massas de água superficial naturais não foram classificadas e 87,25% das massas 
de água foram classificadas. 

Quadro 25: Classificação do estado ecológico das massas de água superficial naturais na RH10 

Classificação 
Rios Águas costeiras TOTAL 

N.º % N.º % N.º % 

Excelente 19 20,21 8 100,00 27 26,47 

Bom 30 31,91 0 0,00 30 29,41 

Razoável 18 19,15 0 0,00 18 17,65 

Medíocre 14 14,89 0 0,00 14 13,73 

Mau 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Desconhecido 13 13,83 0 0,00 13 12,75 
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Classificação 
Rios Águas costeiras TOTAL 

N.º % N.º % N.º % 

TOTAL 94 100,00 8 100,00 102 100,00 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 

Comparando a avaliação do estado ecológico do 1.º e do 2.º ciclo de planeamento, observou-
se uma evolução positiva. Com efeito, a percentagem de massas de água da categoria rios num 
estado Bom e Superior, aumentou de 43,62% para 52,13% no 2.º ciclo. Já as massas de água da 
categoria rios num estado Inferior a Bom diminuíram de 41,49% para 34,04 no 2.º ciclo. Por 
fim, a percentagem de massas de água da categoria rios num estado desconhecido diminuíram 
de 14,89% para 13,83% no 2.º ciclo.  

Ainda, todas as massas de água da categoria águas costeiras foram classificadas no estado 
Bom e Superior, tanto no 1.º como no 2.º ciclo. 

Em relação ao estado químico das massas de água superficiais naturais, o quadro seguinte 
apresenta a sua classificação para as diferentes categorias de massas de água. 

Quadro 26: Classificação do estado químico das massas de água superficial naturais na RH10 

Classificação 
Massas de Água 

N.º % 

Bom 49 48 

Insuficiente 0 0 

Desconhecido 53 52 

TOTAL 102 100 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 

Quanto à comparação entre a avaliação do estado químico do 1.º e do 2.º ciclo de 
planeamento, observou-se, nos dois ciclos, que cerca de 48% das massas de água superficial 
naturais apresentaram um estado Bom e 52% não foram classificadas. 

A avaliação do estado global das massas de água resulta da combinação do estado/potencial 
ecológico, do estado químico e da avaliação complementar das zonas protegidas (Quadro 27). 

 

  



 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): RA da AAE                85 

Quadro 27: 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 49 52,13 8 100,00 57 55,88 

Inferior a Bom 32 34,04 0 0,00 32 31,37 

Desconhecido 13 13,83 0 0,00 13 12,75 

TOTAL 94 100,00 8 100,00 102 100,00 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 

Tendo por base o universo das massas de água superficiais existentes na RH10, constata-se 
que cerca de 55,88% apresenta um estado global Bom e Superior, 31,37% um estado global 
Inferior a Bom e 12,75% não foram classificadas. 

A avaliação do estado quantitativo das massas subterrâneas engloba a avaliação do estado 
quantitativo e do estado químico, tendo-se adotado a metodologia proposta no Guia n.º 18 
“Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment” (CE, 2009). Para as águas 
subterrâneas são estabelecidas duas classes de estado, nomeadamente Bom e Medíocre. Os 
critérios utilizados para a avaliação do estado quantitativo e químico das águas subterrâneas 
encontram-se identificados no ponto 4.2.1 da parte 2 do PGRH do Arquipélago da Madeira 
(RH10). 

Na RH10 as quatro massas de água subterrânea existentes apresentam um estado quantitativo 
Bom, não se tendo alterado entre o 1º e o 2º ciclo de planeamento. 

Já relativo ao estado químico, na RH10, três das massas de água subterrânea existentes 
apresentam um estado químico Bom e uma é Desconhecido (Porto Santo), não se tendo 
alterado entre o 1º e o 2º ciclo de planeamento. 

A avaliação do estado global das massas de água subterrânea resulta da combinação da 
avaliação do estado quantitativo e do estado químico. Com efeito, na RH10, 75% das massas 
de água subterrânea existentes apresentam um estado global Bom e 25% Desconhecido. 

Quadro 28: Classificação do estado global das massas de água subterrânea na RH10 

Classificação 
Massas de água subterrâneas 

N.º % 

Bom 3 75 

Medíocre 0 0 

Desconhecido 1 25 

Total 4 100 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 
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5.3.1.1.2.1 Programas de monitorização 

Passando para o programa de monotorização do estado das massas de água, para cada 
período de vigência de um PGRH são estabelecidos: um programa de monitorização de 
vigilância, um programa de monitorização operacional e, caso necessário, programas de 
monitorização de investigação.  

A rede de monitorização de vigilância para avaliação do estado/potencial ecológico e do 
estado químico na RH10 é composta por 22 estações de monitorização para as massas de água 
superficiais na categoria de rios, e 14 estações para as massas de água superficiais na categoria 
de águas costeiras. 

Na RH10 não foi implementada uma rede de monitorização operacional. Apesar da rede de 
monitorização de vigilância implementada para as massas de água rios ter três pontos 
localizados em massas de água classificadas, na avaliação preliminar (SRA, 2006), como 
estando em risco de não cumprimento dos objetivos ambientais, os parâmetros monitorizados 
(apenas referentes aos elementos físico-químicos de suporte aos elementos biológicos) não 
permitem considerar estes pontos como materializando uma rede de monitorização 
operacional para rios. Também não foi implementada uma rede de monitorização de 
investigação. 

Relativamente às águas subterrâneas, um dos objetivos da DQA é assegurar a redução gradual 
da poluição e evitar o agravamento da poluição. Assim, e segundo o Decreto-Lei n.º 77/2006, 
de 30 de março, são definidos para as águas subterrâneas, um programa de monitorização do 
estado quantitativo e um programa de monitorização do estado químico que engloba dois 
tipos de monitorização - vigilância e operacional. 

Na RH10 o acompanhamento da qualidade da água subterrânea refere-se 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. 

 

5.3.1.1.2.2 Análise das pressões 

Em relação à questão das pressões consideram-se quatro grupos principais de pressões que 
mais afetam as águas superficiais e subterrâneas, designadamente: qualitativas; quantitativas; 
hidromerfológicas e biológicas. Em seguida encontram-se analisadas, em particular, as 
pressões qualitativas e quantitativas. 
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5.3.1.1.2.2.1 Pressões Qualitativas 

Começando pelas massas de água superficiais, 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, o setor que mais contribuiu para a 
descarga de poluentes no meio hídrico no ano de 2014 foi o setor urbano. 

As cargas consideradas para o cálculo das cargas afluentes ao meio hídrico incluem nove 
rejeições urbanas pontuais na RH10. No entanto importa referir que não foram incluídas nas 
estimativas efetuadas duas rejeições de características urbanas por falta de dados disponíveis5. 

Quadro 29: Cargas de CQO, CBO5, SST, N e P (kg/ano) resultantes de rejeições urbanas pontuais 
afluentes ao meio hídrico, para o ano de 2014 

Bacia Hidrográfica6 
Cargas (kg/ano) 

CQO CBO5 SST Ntotal Ptotal 

Águas Costeiras (Costa Leste) 3 141 478,2 1 817 396,4 1 472 339,2 0,0 0,0 

Águas Costeiras (Costa Oeste) 92 234,4 16 178,1 13 816,6 56 470,5 10 264,3 

Águas Costeiras (Porto Santo) 36 792,0 2 934,6 8 628,6 1 357,8 0,0 

Costa Oeste 4 737,2 2 318,7 1 160,7 0,0 0,0 

Ribeira de Porto Novo 1 963,0 107,0 223,2 0,0 0,0 

Costa Oeste (PS) 9 352,3 1 363,9 993,7 2 126,5 1 298,5 

Total (ilha da Madeira) 3 240 412,9 1 836 000,2 1 487 539,6 56 470,5 10 264,3 

Total (ilha de Porto Santo) 46 144,3 4 298,5 9 622,3 3 484,3 1 298,5 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 

Grande parte das descargas de águas residuais urbanas têm como destino as águas costeiras. 
Este facto é expectável numa ilha como a Madeira, em que grande parte dos aglomerados 
populacionais se concentram nas zonas litorais. Neste sentido, importa realçar a importância 
em termos de cargas afluentes às zonas costeiras da ETAR do Funchal, que é responsável por 
56,9% do input de CBO5 nas águas costeiras da costa leste da Madeira. A eficiência média da 
ETAR do Funchal relativamente a este parâmetro é de cerca de 21% (dados de 2014). 

Uma grande parte das cargas rejeitadas com origem industrial na RH10 concentra-se na Costa 
Leste (águas costeiras). Este facto deve-se às cargas elevadas descarregadas pelas oficinas 
mecânicas da ANA Aeroportos. Segue-se a bacia hidrográfica da Costa Oeste, com cargas 
elevadas de CQO e CBO5, decorrentes das cargas rejeitadas no Parque Empresarial da Calheta. 

  

                                                           
5 Nota: as ETAR de Santa Cruz e de Lobas não foram incluídas uma vez que não dispõem de medidores de caudal. 
6 Nota: As bacias hidrográficas (principais) agregam um conjunto de massas de água – caso da bacia das ribeiras do Funchal 
(abreviadamente designada por Rib. do Funchal), que agrega várias massas de água / ribeiras do município do Funchal. 
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Quadro 30: Cargas de CQO, CBO5, SST, N e P (kg/ano) resultantes de rejeições industriais pontuais 
afluentes ao meio hídrico, para o ano de 2014 

Bacia Hidrográfica7 
Cargas (kg/ano) 

CQO CBO5 SST Ntotal Ptotal 

Águas Costeiras (Costa Leste) 52 910,8 25 138,4 2 588,1 474,0 211,4 

Costa Oeste 12 511,0 7 417,5 1 376,8 283,0 200,1 

Ribeira Brava 213,5 26,3 82,1 161,0 23,3 

Ribeira de Machico 20,4 3,7 3,2 3,2 1,1 

Ribeira de Porto Novo 1 905,3 531,1 640,6 123,3 24,9 

Ribeira de Santa Cruz 2 575,0 863,4 790,8 1 140,6 270,6 

Ribeira dos Socorridos 2 975,7 2 081,1 327,0 741,7 100,3 

Total 73 111,8 36 061,4 5 808,6 2 926,8 831,8 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 

As cargas totais pontuais afluentes ao meio hídrico no ano de 2014 com origem no setor 
agropecuário, assim como as cargas unitárias estão representadas no quadro abaixo. Como se 
referiu anteriormente, esta estimativa apenas contemplou as rejeições da ETAR da 
SODIPRAVE, situada na bacia hidrográfica da ribeira de Santa Cruz. 

Quadro 5.31: Cargas de totais e unitárias CQO, CBO5, SST, N e P (kg/ano) resultantes de rejeições 
agropecuárias pontuais afluentes ao meio hídrico, para o ano de 2014 

Poluente Cargas totais (kg/ano) Cargas unitárias (kg/ha.ano) 

CBO5 1122,2 0,611 

CQO5 3165,8 1,723 

N 524,4 0,285 

P 448,5 0,244 

SST 816,6 0,444 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 

O total de cargas poluentes com origem pontual afluentes ao meio hídrico encontram-se 
representadas no quadro abaixo. 

  

                                                           
7 Nota: As bacias hidrográficas (principais) agregam um conjunto de massas de água – caso da bacia das ribeiras do Funchal 
(abreviadamente designada por Rib. do Funchal), que agrega várias massas de água / ribeiras do município do Funchal. 
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Quadro 5.32: Cargas de CQO, CBO5, SST, N e P (kg/ano) resultantes de rejeições pontuais afluentes ao 
meio hídrico, para o ano de 2014 

Bacia Hidrográfica8 
Cargas (kg/ano) 

CQO CBO5 SST Ntotal Ptotal 

Águas Costeiras (Costa Leste) 3 194 389,1 1 842 534,8 1 474 927,3 474,0 211,4 

Águas Costeiras (Costa Oeste) 92 234,4 16 178,1 13 816,6 56 470,5 10 264,3 

Águas Costeiras (Porto Santo) 36 792,0 2 934,6 8 628,6 1 357,8 0,0 

Costa Oeste 17 248,3 9 736,2 2 537,5 283,0 200,1 

Rib. Brava 213,5 26,3 82,1 161,0 23,3 

Rib. de Machico 20,4 3,7 3,2 3,2 1,1 

Rib. de Porto Novo 3 868,3 638,1 863,8 123,3 24,9 

Rib. de Santa Cruz 5 740,8 1 985,7 1 607,4 1 665,0 719,1 

Rib. dos Socorridos 2 975,7 2 081,1 327,0 741,7 100,3 

Costa Oeste (PS) 9 352,3 1 363,9 993,7 2 126,5 1 298,5 

Total 3 362 834,8 1 877 482,3 1 503 787,1 63 406,1 12 843,0 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 

Como é visível no quadro acima, grande parte das cargas poluentes, como por exemplo do 
total de CQO ou CBO5, têm como meio recetor o oceano. Esta situação é expectável se se 
considerar a distribuição populacional no arquipélago, onde grande parte da população se 
concentra no litoral. 

Deste modo, e atendendo ao peso que as cargas urbanas têm nas cargas totais rejeitadas, a 
generalidade das ribeiras da RAM não se encontram significativamente pressionadas. Estas 
considerações têm como base o quadro abaixo. 

Quadro 5.33: Cargas unitárias de CQO, CBO5, SST, N e P (kg/ha.ano) resultantes de rejeições pontuais 
afluentes ao meio hídrico, para o ano de 2014 

Bacia Hidrográfica9 
Cargas unitárias (kg/ha.ano) 

CQO CBO5 SST Ntotal Ptotal 

Costa Oeste 2,58 1,45 0,38 0,04 0,03 

Rib. Brava 0,05 0,01 0,02 0,04 0,01 

Rib. de Machico 0,007 0,001 0,001 0,001 0,000 

Rib. de Porto Novo 1,01 0,17 0,23 0,03 0,01 

Rib. de Santa Cruz 3,12 1,08 0,87 0,91 0,39 

Rib. dos Socorridos 0,47 0,33 0,05 0,12 0,02 

Costa Oeste (PS) 8,65 1,26 0,92 1,97 1,20 

                                                           
8 Nota: As bacias hidrográficas (principais) agregam um conjunto de massas de água – caso da bacia das ribeiras do Funchal 
(abreviadamente designada por Rib. do Funchal), que agrega várias massas de água / ribeiras do município do Funchal. 
9 Nota: As bacias hidrográficas (principais) agregam um conjunto de massas de água – caso da bacia das ribeiras do Funchal 
(abreviadamente designada por Rib. do Funchal), que agrega várias massas de água / ribeiras do município do Funchal. 
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Bacia Hidrográfica9 
Cargas unitárias (kg/ha.ano) 

CQO CBO5 SST Ntotal Ptotal 

Total (Ilha da Madeira) 0,41 0,20 0,07 0,04 0,01 

Total (Ilha de Porto Santo) 2,31 0,34 0,25 0,53 0,32 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 

De todas as bacias da ilha da Madeira, apenas as da Costa Oeste e a Ribeira de Santa Cruz se 
encontram pressionadas. No primeiro caso, a explicação é atribuída às rejeições elevadas que 
o Madeira Parque empresarial (MPE) da Calheta efetuou em 2014. As cargas unitárias elevadas 
verificadas na Ribeira de Santa Cruz são justificáveis pela presença de três pontos de rejeição 
nesta bacia (dois industriais e um de agropecuária): Centro de Abate da RAM EPERAM, MAAL – 
Sociedade de Transformação e Comercialização de Salsicharia, Lda e SODIPRAVE. 

Relativamente 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. 

Figura 10: Proporções das diferentes fontes de poluição difusa para as cargas de azoto (a) e fósforo (b) 
afluentes à RH10 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 

A bacia hidrográfica das Ribeiras de Machico e de Porto Novo são as mais pressionadas no que 
concerne a cargas unitárias. Na bacia da Ribeira de Machico estimam-se cargas anuais de 6,5 
kg/ha.ano para o azoto e 1,8 kg/ha.ano no caso do fósforo e na bacia da ribeira de Porto Novo 
estimam-se cargas anuais de 5,1 kg/ha.ano para o azoto e 2,7 kg/ha.ano para o fósforo. 
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5.3.1.1.2.2.2 Pressões Quantitativas 

A análise das pressões quantitativas considerou os dados das 11 captações de águas 
superficiais fornecidos pela ARM, S.A., as quais captaram, em 2015, aproximadamente 32,5 
hm3 de água para abastecimento. Aqui importa referir que no sistema de abastecimento de 
água em baixa, do total das aduções (14,4 milhões de m3 de água) foram vendidos 4.578.445 
m3, o que representa uma perda global da ordem dos 71%, entre perdas técnicas e consumos 
não faturados. As perdas por ineficiência registadas indicam que há necessidade de proceder 
rapidamente a melhoramentos na rede de distribuição de água potável de forma a minimizar 
as referidas perdas. 

Das potenciais pressões inventariadas sobre as massas de água subterrânea da RH10, 
destacam-se como principais situações significativas e que poderão condicionar o 
cumprimento dos objetivos ambientais estipulados pela Lei da Água/Diretiva Quadro da Água, 
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. 

As pressões de origem pontual são, em geral, pouco significativas, não sendo conhecidos 
problemas particularmente significativos de qualidade devido a metais, compostos orgânicos 
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. 

As pressões com origem pontual e potenciais impactes sobre as massas de água subterrânea 
estão essencialmente associadas às 1710 descargas de águas residuais (6 descargas de 
efluentes urbanos; 10 descargas industriais e uma descarga de efluentes agropecuários), 
designadamente: 

̶ CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira; 

̶ Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Funchal; 

̶ Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e Porto Santo; 

̶ Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Santa Cruz; 

̶ Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Gaula; 

̶ Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Lobas; 

̶ ETZL3 - Estação de Transferência da Zona Leste; 

̶ Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO); 

̶ SODIPRAVE - Sociedade Distribuidora de Produtos Avícolas SA – Gaula; 

                                                           
10 Nota: as ETAR de Santa Cruz e de Lobas não foram incluídas uma vez que não dispõem de medidores de caudal. 
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̶ ZAGOPE (Central de Britagem); 

̶ Hotel Jardim Atlântico; 

̶ Central Térmica da Vitória (CTV) III; 

̶ Central Térmica da Vitória (CTV) I e II; 

̶ Madeira Parques Empresariais, S.A. (MPE) Calheta; 

̶ Madeira Parques Empresariais, S.A. (MPE) Machico; 

̶ Madeira Parques Empresariais, S.A. (MPE) Estreito; 

̶ MAAL – Sociedade de Transformação e Comercialização de Salsicharia, Lda. 

Quadro 34: Cargas médias anuais descarregadas sobre as massas de água subterrânea da RH10 com 
origem nas descargas pontuais de águas residuais 

Massa de água subterrânea Cargas (kg/ano) 

Paul da Serra 

CBO5 2318,7 

CQO 4737,2 

N 0,0 

P 0,0 

SST 1160,7 

Maciço Central 

CBO5 1828931,0 

CQO 3165222,2 

N 2846,1 

P 856,3 

SST 1476249,1 

Porto Santo 

CBO5 1363,9 

CQO 9352,3 

N 2126,5 

P 1298,5 

SST 993,7 

Total11 

CBO5 1860781,3 

CQO 3270110,0 

N 6983,2 

P 2444,4 

SST 1490033,9 

                                                           
11 De acordo com informação relativa às taxas de recursos hídricos e licenças de rejeição de águas residuais emitidas pela DROTA, 
na massa de água do Caniçal não se encontram identificados pontos de rejeição de águas residuais com descargas passíveis de 
afetar esta massa de água subterrânea. 
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Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 

As descargas diretas sobre as massas de água subterrâneas são significativamente inferiores 
àquelas que são produzidas nas bacias hidrográficas. As maiores cargas de azoto e de fósforo 
ocorrem associadas a descargas sobre a massa de água subterrânea Maciço Central e de Porto 
Santo, correspondendo a mais de cerca de 88% e 70% do total destas cargas, respetivamente. 

Considerando que a localização dos pontos de descarga de efluentes industriais e as captações 
de água subterrânea inventariadas são afastadas ou ocorre a jusante das captações, não 
contribui deste modo para a afetação da qualidade da água subterrânea captada. É contudo 
provável que existam descargas de águas residuais não inventariadas e que estejam a 
contribuir para alguns problemas de qualidade com nitratos detetados em alguns furos da 
massa de água subterrânea do Maciço Central. 

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 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. No período de monitorização entre 2010 e 2015 verificou-se que não existiram 
situações de incumprimento do nitrato, não se registando qualquer análise com valores iguais 
ou superiores a 50 mg/l. Entre 2010 e 2015, no que se refere a concentrações próximas ou 
superiores a 25 mg/l, mas inferiores a 50 mg, contata-se que o furo 1 de São João (JK19) e os 
furos 5 e 6 da Ribeira dos Socorridos (JK5 e JK16, respetivamente), apresentaram análises com 
o nitrato acima de 25 mg/l. 

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. 

 

5.3.1.1.2.3 Síntese das tendências de evolução  

Com a não aplicação do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) irá verificar-se, além da 
manutenção ou agravamento do estado das massas de água (estado/potencial ecológico, 
químico e quantitativo), a continuidade do reduzido número de estações de monitorização em 
massas de água superficiais e subterrâneas, impedindo assim o aumento do grau de 
conhecimento dos recursos hídricos. 

A previsão de aumento de consumo de água nos setores agrícola, pecuário e industrial, a que 
estará provavelmente associado um aumento de cargas poluentes. Também a falta de 
fiscalização e controlo, poderá potenciar a ocorrência de descargas diretas, especialmente com 
destino às águas costeiras. 

Da análise dos resultados do projeto CLIMAAT II pode concluir-se que até ao final do período 
de vigência do PGRH não são esperados efeitos negativos significativos nas massas de água 
subterrânea em virtude de alterações climáticas. 
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5.3.1.1.3 Sustentabilidade Económica dos Serviços da Água 

A sustentabilidade dos serviços da água implica eficiência, equidade e rentabilidade. Apenas 
garantindo que a água se encontra disponível em quantidades e localizações adequadas e que 
é distribuída a toda população e atividades, com base em tarifários justos, será possível 
garantir que este serviço seja “sustentável” e tenha uma recuperação de custos aceitável. 

O PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) contempla uma análise económica das utilizações 
da água, nos termos do artigo 21.º do Decreto Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de 
agosto. 

Em relação ao nível de recuperação de custos (NRC) inerentes ao investimento e gestão dos 
serviços dos recursos hídricos, a DQA define que o preço da água deve considerar não apenas 
o princípio de recuperação dos custos dos serviços de utilização da água, mas também as 
diversas externalidades como os custos ambientais e de escassez, uma vez que a sua 
internalização total ou parcial nas taxas e tarifas conduzem a uma maior racionalidade na 
utilização dos recursos hídricos.  

Na RH10 observa-se uma grande heterogeneidade em termos de proveitos e custos por 
unidade de volume (fornecido ou drenado), o que se reflete, naturalmente, em situações 
também muito diversas no que concerne aos níveis de recuperação de custos dos diferentes 
sistemas e serviços de águas. Consequentemente, os níveis de recuperação de custos são 
muito favoráveis no caso do fornecimento de água a unidades (predominantemente) 
industriais, mais precisamente de 199%, sendo que no regadio ficam-se pelos 26%. 

 

5.3.1.1.3.1 Síntese das tendências de evolução  

Nos próximos anos antevê-se um aumento das necessidades esperadas no setor urbano 
(incluindo turismo) na ausência de ajustamento nos tarifários poderá não refletir-se em 
maiores proveitos económicos.  

Também se verificará que a necessária subida dos preços para níveis que permitam recuperar 
custos implicará sempre uma perda de bem-estar para os consumidores. Continuaram as 
assimetrias entre as entidades gestoras, na forma de cálculo e em termos de preços e tarifários 
com muitos escalões. 

 

5.3.1.2 Descrição dos efeitos do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) 

No seguimento da caracterização do contexto atual e da análise futura sem aplicação do plano 
e por forma a operacionalizar a avaliação de efeitos do PGRH do Arquipélago da Madeira 
(RH10) ao nível do FCD Recursos Hídricos, procedeu-se à análise dos objetivos estratégicos 
[PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) – Parte 5] direitamente relacionados com este FCD, 
que se pretende ser concretizados através do conjunto de medidas. 
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Na Parte 6 do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) encontra-se identificado um conjunto 
de medidas, inseridas nas várias áreas temáticas, com estreita relação com os recursos 
hídricos, com particular destaque para: 

̶ AT1 – Governança: 

 Regulamentação e aplicação da Taxa de Recursos Hídricos; 

 Reforço da fiscalização das atividades suscetíveis de afetar as massas de 

água. 

̶ AT2 – Qualidade da água: 

 Proteção das captações de água superficial; 

 Proteção da qualidade da água em captações de água subterrânea;  

 Redução e controlo das fontes de poluição pontual; 

 Redução e controlo das fontes de poluição difusa. 

̶ AT3 – Quantidade de água: 

 Proteção da quantidade de água explorada em captações de água 

subterrânea; 

 Intervenções nos sistemas de abastecimento e de distribuição de água 

incluindo a criação de infraestruturas de armazenamento de água superficial; 

 Controlo da exploração e prevenção da sobre-exploração das massas de água 

subterrânea; 

 Proteção das Zonas de Infiltração Máxima. 

̶ AT4 – Investigação e conhecimento: 

 Reformulação da rede de vigilância das águas superficiais; 

 Implementação das redes de monitorização operacional e de investigação 

das águas superficiais; 

 Implementação das redes de monitorização piezométrica e de qualidade das 

massas de água subterrânea; 

 Desenvolvimento de estudos para definição e implementação de rede de 

monitorização das nascentes; 

 Melhoria do conhecimento sobre as massas de água subterrânea; 
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 Aferição dos elementos de qualidade biológica utilizados no sistema de 

classificação; 

 Melhoria do inventário de pressões; 

 Reavaliação da delimitação de determinadas massas de água superficiais. 

̶ AT5 – Gestão de riscos: 

 Melhoria das condições hidromorfológicas e ecológicas das massas de água 

superficiais; 

 Prevenção e minimização dos efeitos da poluição acidental. 

̶ AT6 – Quadro económico e financeiro: 

 Recuperação dos custos dos serviços de águas; 

 Simplificação e harmonização dos tarifários dos sistemas urbanos; 

 Avaliação económica da utilização da água, envolvendo todos os setores 

utilizadores dos recursos hídricos. 

A implementação do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) envolve um conjunto de 
oportunidades e ameaças, que são identificados no Quadro 35, por critério (disponibilidades e 
necessidades, estado das massas de água e sustentabilidade económica dos serviços da água). 
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Quadro 35: Descrição dos efeitos do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) no FCD Recursos Hídricos 

Critério Oportunidades Ameaças 

Disponibilidades e Necessidades 

 Aumento da disponibilidade de água para a satisfação das 
necessidades dos ecossistemas através do estabelecimento de 
critérios específicos para a implementação de perímetros de 
proteção quantitativa e de zonas de proteção especiais para 
prevenir o avanço da interface água doce/água salgada (através da 
proteção das zonas de infiltração máxima; e do controlo da 
exploração e prevenção da sobre-exploração das massas de água 
subterrânea). 

 Adoção de prioridades em caso de escassez, sendo, em caso de 
conflito, dada prioridade à captação de água para abastecimento 
público face aos demais usos previstos. 

 Disponibilização de planos de contingência e procedimentos a 
despoletar em situações de escassez severa de água. 

 As medidas que visam a redução de perdas de água nos sistemas 
de abastecimento de água representam uma oportunidade de 
diminuir os custos associados ao funcionamento destes sistemas, 
e também para reduzir a pressão quantitativa sobre os recursos 
hídricos e assegurar um uso mais eficiente da água. 

 Conflito de uso face às necessidades de água para satisfação das 
necessidades das populações e atividades económicas. 

 Eventual pequena redução de consumos, devida à desaceleração 
económica e ao aumento dos tarifários e taxas. 

 As medidas previstas com objetivo de assegurar a proteção das 
massas de água, nomeadamente as medidas de controlo das 
descargas diretas de poluentes ou de fiscalização e revisão das 
condições de descarga das indústrias poderão ser um desincentivo 
à instalação e/ou criação de empresas, pelo peso financeiro que 
poderão implicar. 
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Critério Oportunidades Ameaças 

Estado das Massas de Água 

 A aplicação das medidas do plano (nomeadamente de incremento 
da monitorização da qualidade e quantidade de recursos hídricos, 
de delimitação de massas de água e investigação referente às 
pressões e aos habitats dependentes de água) deverá aumentar 
significativamente o grau de conhecimento sobre as massas de 
água e ecossistemas e atividades associados, possibilitando uma 
melhor avaliação do estado das massas de água e uma gestão da 
água mais eficiente. 

 Evolução positiva do estado das massas de água superficiais e 
subterrâneas. 

 As medidas de avaliação, fiscalização, prevenção e controlo das 
fontes de poluição pontual e difusa terão efeitos positivos na 
redução das pressões sobre os recursos hídricos, originadas pelos 
setores da indústria, resíduos, agropecuária, golfe e aquiculturas. 

 Implementação de medidas conducentes à melhoria da qualidade 
das águas captadas para produção de água para consumo 
humano. 

 Implementação de medidas conducentes à redução das cargas 
poluentes afluentes ao meio hídrico. 

 Algumas medidas integradas na gestão de riscos e valorização do 
domínio hídrico e na monitorização, investigação e conhecimento, 
apresentam algum potencial para provocar efeitos negativos no 
estado das massas de água afetadas, nomeadamente se 
implicarem alterações muito significativas das condições 
morfológicas das linhas de água. 

Sustentabilidade Económica dos 
Serviços da Água 

 A melhoria da qualidade da água constituir-se-á como uma 
oportunidade para o incremento das atividades ligadas 
diretamente aos recursos hídricos, como a agricultura, pesca, 
golfe e atividades turísticas com eventuais consequências no 
aumento das produções e respetivos volumes de negócios. 

 A Taxa de Recursos Hídricos permitirá aumentar o nível de 
recuperação dos serviços da água. 

 A recuperação dos custos dos serviços das águas representará 
uma oportunidade para aumentar a sustentabilidade dos serviços 
das águas, para fazer face aos custos de operação e renovação. 

 As tarifas médias tenderão a aumentar na RAM para assegurar 
NRC de 100%, evitando o acumular de custos não cobertos por 
proveitos resultantes da aplicação das tarifas. 

 

 A definição de áreas de utilização condicionada, por via da 
necessidade de proteção dos recursos hídricos, poderá 
representar uma ameaça para as atividades económicas que se 
pretendam instalar, ou que se encontrem instaladas.  

 Eventual aumento do custo de água para o utilizador. 

 O aumento progressivo e generalizado das tarifas médias, de 
forma a recuperar os custos de serviços da água, poderão 
representar uma ameaça para as famílias mais carenciadas e com 
menor poder de compra e para as atividades económicas com 
maiores debilidades. 
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De modo a que sejam cumpridas as atribuições inerentes à concretização do PGRH, incluindo 
do seu Programa de Medidas, será importante o desenvolvimento de uma estratégia 
institucional, requerendo o reforço da articulação da DROTA com outras entidades regionais 
e/ou municipais em torno de uma lógica de seletividade e focalização em metas e objetivos 
claramente definidos. 

 

5.3.1.3 Recomendações 

Após avaliar os efeitos esperados com a implementação do Plano sobre o FCD Recursos 
Hídricos, apresentam-se um conjunto de recomendações com o objetivo de garantir que os 
potenciais efeitos negativos são colmatados e os positivos sejam potenciados: 

̶ Seria importante, na próxima geração do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), 

atualizar os dados sobre as disponibilidades e necessidades hídricas dos vários 

setores de atividade para anos mais recentes; 

̶ Integração das medidas de boas práticas e de promoção do uso eficiente da água 

numa perspetiva programática integrada dirigida à generalidade dos setores 

utilizadores da água. O turismo, pelo potencial de desenvolvimento que apresenta na 

região, deve merecer, de facto, uma abordagem específica na promoção do uso 

eficiente do recurso, nomeadamente, através da promoção de boas práticas; 

̶ Promoção de estudos de avaliação do impacto económico das medidas de gestão do 

setor dos recursos hídricos nos outros setores económicos; 

̶ Não existem dados para classificar as massas de água artificiais ou fortemente 

modificadas, por isso os dados não foram incluídos nesta geração do PGRH do 

Arquipélago da Madeira (RH10). Porém será uma oportunidade na próxima geração 

do PGRH incluir os dados referentes a estas massas, complementando a informação. 

̶ Não existem redes de monitorização operacional e investigação nas massas de água 

superficiais, e seria importante desenvolver estes programas, pois apesar da rede de 

monitorização de vigilância implementada massas de água rios ter três pontos 

localizados em massas de água classificadas, não permitem considerar os elementos 

físico-químicos de suporte aos elementos biológicos, como materializando uma rede 

de monitorização operacional para rios. 

̶ Nas massas de água subterrâneas não existe qualquer rede de monitorização, além 

das existentes para as zonas protegidas de captação de águas para consumo humano, 

nos furos localizados na zona costeira entre Câmara de Lobos e Machico. Neste 

sentido, deverá se potenciar a criação de redes de monitorização do estado químico e 
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qualitativo das massas de água subterrâneas, para que na próxima geração do PGRH 

seja incluído os dados obtidos destas redes, de forma a completar a informação já 

existente. 

̶ Assegurar que na definição dos NRC para os vários setores utilizadores da água se 

têm em devida consideração as consequências sociais, ambientais e económicas da 

aplicação do princípio da recuperação dos custos, nomeadamente no que respeita ao 

rendimento das famílias e enquadramento socioeconómico e da 

capacidade/fragilidade das atividades económicas da RH10. 

̶ A análise do nível de recuperação de custos dos sistemas urbanos apenas inclui os 

dados para a ARM, S.A. (concessionária do abastecimento em alta em toda a Região 

Autónoma da Madeira e em baixa para os municípios de Câmara de Lobos, Machico, 

Porto Santo, Ribeira Brava e Santana). Assim, em futuras revisões do PGRH do 

Arquipélago da Madeira (RH10) é importante que esta análise se estenda às restantes 

entidades gestoras em baixa. 

 

 

5.3.2 FCD Recursos Naturais e Biodiversidade 

5.3.2.1 Breve caracterização da situação atual e tendência de evolução sem 
plano 

5.3.2.1.1 Salvaguarda e Valorização dos Recursos Naturais 

No contexto da DQA e da Lei da Água, apesar de existirem sete tipologias de “Zonas 
Protegidas” [identificadas e analisadas no PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) – Parte 2], 
na área da RH10 apenas foram identificadas quatro destas tipologias: 

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

humano (subterrâneas); 

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

como águas balneares; 

̶ 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; 
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̶ Zonas de infiltração máxima. 

Começando por analisar as “zonas de captação de água para a produção de água para 
consumo humano”, na RH10 não existem massas de água superficiais que constituam zonas 
protegidas por normativo próprio para a captação de água destinada ao consumo humano, 
apenas captações subterrâneas. 

Em Portugal as várias massas de água subterrâneas identificadas são suscetíveis de fornecer 
um caudal superior aos 10 m3/dia, sendo na sua generalidade utilizadas para consumo 
humano, atual e futuro. As águas subterrâneas têm desempenhado um importante papel nos 
períodos de secas, pelo que o nível de proteção tem de ser semelhante ao das origens atuais, 
no sentido de preservar a qualidade da água subterrânea para que possa ser utilizada nos 
períodos críticos. 

As três massas de água subterrânea da ilha da Madeira possuem captações que fornecem mais 
de 10 m3 por dia em média ou servem mais de 50 pessoas. 

Quadro 36: Número de captações subterrâneas destinadas à produção de água para consumo humano 
na RH10 

Captações destinadas à produção de água para consumo humano na RH10 

N.º atual de captações de água subterrânea 164 

N.º de captações que fornecem mais de 10 m3/dia 103 

N.º de captações que fornecem mais de 50 pessoas 96 

Fonte: IGA (2013b) e INSAAR 2010 (Dados de 2009) 

As captações de água subterrânea destinadas à produção de água para consumo humano 
existentes na RH10, incluindo as que fornecem mais de 10 m3 por dia ou que servem mais de 
50 pessoas, encontram-se identificadas na Figura 11. 

Figura 11: Captações de água subterrânea destinadas à produção de água para consumo humano 
existentes na RH10 

 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 
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Um modo de assegurar a proteção das águas subterrâneas é a criação de perímetros de 
proteção das captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público, onde se 
estabelecem restrições de utilidade ao uso e transformação do solo. 

Relativamente às “massas de água designadas como águas de recreio, incluindo as zonas 
designadas como águas balneares”, no Quadro 37 apresentam-se as zonas designadas como 
águas de recreio existentes na RH10. 

Quadro 37: Zonas designadas como águas de recreio 

Código estação Tipo Zona Balnear Concelho Massa de Água 

PTMT2U COS AREEIRO FUNCHAL COSTMADI2 

PTMT7L COS BARREIRINHA FUNCHAL COSTMADI2 

PTMW8M COS CALHETA CALHETA COSTMADI1 

PTMF2C COS 
CB PONTA GORDA-POÇAS DO 

GOVERNADOR 
FUNCHAL COSTMADI2 

PTML8V COS CLUBE NAVAL DO FUNCHAL FUNCHAL COSTMADI2 

PTMH3U COS FORMOSA (MADEIRA) FUNCHAL COSTMADI2 

PTME9J COS GALO MAR SANTA CRUZ COSTMADI2 

PTMT7N COS GARAJAU SANTA CRUZ COSTMADI2 

PTMD3J COS LIDO-COMPLEXO BALNEAR FUNCHAL COSTMADI2 

PTMJ9X COS MADALENA DO MAR PONTA DO SOL COSTMADI1 

PTMJ3M COS PALMEIRAS SANTA CRUZ COSTMADI2 

PTMU3L COS PONTA DELGADA (MADEIRA) SÃO VICENTE COSTMADI1 

PTMQ3E COS PONTA DO SOL PONTA DO SOL COSTMADI1 

PTMV3Q COS PORTO MONIZ PORTO MONIZ COSTMADI1 

PTMQ7P COS PORTO SANTO - CABEÇO DA PONTA PORTO SANTO COSTPORI 

PTMV3W COS PORTO SANTO - CALHETA PORTO SANTO COSTPORI 

PTMJ9M COS PORTO SANTO - FONTINHA PORTO SANTO COSTPORI 

PTML2U COS PORTO SANTO - LAGOA PORTO SANTO COSTPORI 

PTMX9V COS PORTO SANTO - PENEDO PORTO SANTO COSTPORI 

PTMQ9D COS PORTO SANTO - RIBEIRO COCHINO PORTO SANTO COSTPORI 

PTME8L COS PORTO SANTO - RIBEIRO SALGADO PORTO SANTO COSTPORI 

PTMU8Q COS 
POÇAS DO GOMES-DOCA DO 

CAVACAS 
FUNCHAL COSTMADI2 

PTMH9W COS PRAIA DA LAJE PORTO MONIZ COSTMADI1 

PTMJ3C COS PRAIA NOVA FUNCHAL COSTMADI2 

PTMU8H COS PRAINHA MACHICO COSTMADI2 

PTMH7X COS REIS MAGOS SANTA CRUZ COSTMADI2 

PTMT3M COS RIBEIRA BRAVA RIBEIRA BRAVA COSTMADI1 

PTMK7D COS RIBEIRA DO FAIAL SANTANA COSTMADI1 

PTMD2C COS RIBEIRA DO NATAL MACHICO COSTMADI2 
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Código estação Tipo Zona Balnear Concelho Massa de Água 

PTMK7F COS ROCA MAR SANTA CRUZ COSTMADI2 

PTMU2P COS S. ROQUE MACHICO COSTMADI2 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 

Analisando as “zonas designadas para a proteção de habitats ou de espécies”, na área 
abrangida pela RH10 é possível identificar diversas áreas com interesse do ponto de vista da 
conservação da natureza.  

Neste seguimento na RH10 identificam-se oito Áreas Importantes para as Aves (IBA – 
Important Bird Areas), nomeadamente 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). 

Relativamente à Reserva Biogenética, na RH10 encontramos a Reserva Biogenética Floresta 
Laurissilva da Madeira (PT930009) que ocupa uma área de 12.000 ha; e a Reserva Biogenética 
das ilhas Desertas, com uma área de cerca de 9.670 ha. 

Na RH10 ainda encontramos a Reserva da Biosfera de Santana que é até à data a única 
existente no arquipélago, tendo sido classificada em 2011. 

A maior parte das áreas classificadas existentes na RH10 incluem áreas importantes para a 
conservação dos ecossistemas aquáticos, ribeirinhos e costeiros. Assim, na RH10 existem 20 
áreas classificadas no âmbito da Rede Nacional de Áreas Protegidas e da Rede Natura 2000, 
distribuídas da seguinte forma: 

̶ 11 Zonas Especiais de Conservação (ZEC) (integradas na Rede Natura 2000); 

̶ Quatro Zonas de Proteção Especial para a avifauna (ZPE) (integradas na Rede Natura 

2000); 

̶ Cinco Áreas Protegidas (um Parque Natural e quatro Reservas Naturais). 
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Quadro 38: Zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e flora selvagens e a conservação das aves selvagens na RH10 

Tipologia da Área 
classificada 

Designação da Área 
classificada 

Código 
Área total 

(ha) 
Área incluída 
na RH10 (ha) 

% RH10 
ocupada 
pela AC 

N.º massas de 
água superficiais 

(rios; águas 
costeiras) 

Enquadramento Legal 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Laurissilva da Madeira PTMAD0001 15.366,81 15.366,81 6,84 27; 0 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

Resolução n.º 874/2009, de 28 de julho 
(classificação de Sítio de Importância 

Comunitária para Zona Especial de 
Conservação) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 

Maciço Montanhoso 
Central da Ilha da 

Madeira 
PTMAD0002 6.224,22 6.224,22 2,77 7; 0 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

Resolução n.º 874/2009, de 28 de julho 
(classificação de Sítio de Importância 

Comunitária para Zona Especial de 
Conservação) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Ponta de S. Lourenço PTMAD0003 1.920,27 1.920.27 0,85 0; 2 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

Resolução n.º 1291/2009, de 2 de outubro 
(classificação de Sítio de Importância 

Comunitária para Zona Especial de 
Conservação) 
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Tipologia da Área 
classificada 

Designação da Área 
classificada 

Código 
Área total 

(ha) 
Área incluída 
na RH10 (ha) 

% RH10 
ocupada 
pela AC 

N.º massas de 
água superficiais 

(rios; águas 
costeiras) 

Enquadramento Legal 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Ilhéu da Viúva PTMAD0004 1.709,69 1.509,70 0,67 1; 1 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Achadas da Cruz PTMAD0005 184,91 184,91 0,08 2; 1 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 

Moledos – Madalena do 
Mar 

PTMAD0006 7,60 7,60 0,003 0; 0 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Pináculo PTMAD0007 23,51 23,51 0,01 0; 1 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Ilhéus do Porto Santo PTPOR0001 209,49 209,49 0,09 0; 1 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

Resolução n.º 1341/2009, de 3 de novembro 
(classificação de Sítio de Importância 

Comunitária para Zona Especial de 
Conservação) 
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Tipologia da Área 
classificada 

Designação da Área 
classificada 

Código 
Área total 

(ha) 
Área incluída 
na RH10 (ha) 

% RH10 
ocupada 
pela AC 

N.º massas de 
água superficiais 

(rios; águas 
costeiras) 

Enquadramento Legal 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 

Pico Branco – Porto 
Santo 

PTPOR0002 127,21 127,21 0,06 0; 1 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Ilhas Desertas PTDES0001 11.456,77 11.040,59 5,10 0; 1 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

Resolução n.º 1291/2009, de 2 de outubro 
(classificação de Sítio de Importância 

Comunitária para Zona Especial de 
Conservação) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Ilhas Selvagens PTSEL0001 9.470,98 6.484,74 4,21 0; 2 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

Resolução n.º 1291/2009, de 2 de outubro 
(classificação de Sítio de Importância 

Comunitária para Zona Especial de 
Conservação) 

ZPE para a Avifauna Laurissilva da Madeira PTMAD0001 15.366,81 15.366,81 6,84 27; 0 
Decreto Regulamentar n.º 10/08 de 26 de 

março 

ZPE para a Avifauna 
Maciço Montanhoso 

Oriental da Ilha da 
Madeira 

PTZPE00041 3.049,97 3.049,97 1,36 3; 0 
Decreto Regulamentar n.º 10/08 de 26 de 

março 



 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): RA da AAE                    107 

Tipologia da Área 
classificada 

Designação da Área 
classificada 

Código 
Área total 

(ha) 
Área incluída 
na RH10 (ha) 

% RH10 
ocupada 
pela AC 

N.º massas de 
água superficiais 

(rios; águas 
costeiras) 

Enquadramento Legal 

ZPE para a Avifauna Ilhas Desertas PTDES0001 11.456,77 11.040,59 5,10 0; 1 
Decreto Regulamentar n.º 10/08 de 26 de 

março 

ZPE para a Avifauna Ilhas Selvagens PTSEL0001 9.470,98 6.484,75 4,21 0; 2 
Decreto Regulamentar n.º 10/08 de 26 de 

março 

Área pertencente à Rede 
Nacional de Áreas 

Protegidas 

Parque Natural da 
Madeira 

Não aplicável 44.399,31 44.399,31 19,75 58; 2 

Diploma de criação: 

Decreto Regional n.º 14/82/M de 10 de 
novembro 

Área pertencente à Rede 
Nacional de Áreas 

Protegidas (Área Marinha 
Protegida) 

Reserva Natural Parcial 
do Garajau 

Não aplicável 375,20 375,20 0,17 1; 1 

Decreto Legislativo Regional n.º 23/86/M, de 
4 de outubro (diploma de criação) 

Decreto Legislativo Regional n.º 38/2006/M, 
de 23 de agosto (alteração) 

Área pertencente à Rede 
Nacional de Áreas 

Protegidas (Área Marinha 
Protegida) 

Reserva Natural da Rocha 
do Navio 

Não aplicável 1.710,16 1.495,25 0,76 2; 1 
Decreto Legislativo Regional n.º 11/97/M, de 

30 de julho (diploma de criação) 

Área pertencente à Rede 
Nacional de Áreas 

Protegidas (Área Marinha 
Protegida) 

Reserva Natural das Ilhas 
Desertas 

Não aplicável 11.456,77 11.040,59 4,91 0; 1 

Decreto Legislativo Regional n.º 14/90/M, de 
23 de maio (diploma de criação da Área de 

Proteção Especial das Ilhas Desertas) 

Decreto Legislativo Regional n.º 9/95/M, de 
20 de maio (diploma de reclassificação para 

“Reserva Natural”) 



 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): RA da AAE                    108 

Tipologia da Área 
classificada 

Designação da Área 
classificada 

Código 
Área total 

(ha) 
Área incluída 
na RH10 (ha) 

% RH10 
ocupada 
pela AC 

N.º massas de 
água superficiais 

(rios; águas 
costeiras) 

Enquadramento Legal 

Área pertencente à Rede 
Nacional de Áreas 

Protegidas (Área Marinha 
Protegida) 

Reserva Natural das Ilhas 
Selvagens 

Não aplicável 9.470,98 6.484,75 2,89 0; 2 

Decreto n.º 458/71, de 29 de outubro 
(diploma de criação da Reserva das Ilhas 

Selvagens) 

Decreto Regional n.º 15/78/M, de 10 de 
março (diploma de reclassificação para 

“Reserva Natural”) 

Decreto Regional n.º 11/81/M, de 15 de 
maio (alteração) 

Área pertencente à Rede 
Nacional de Áreas 

Protegidas (Área Marinha 
Protegida) 

Rede de Áreas Marinhas 
Protegidas do Porto 

Santo 
Não aplicável 2.673,96 2.673,96 1,19 1; 1 

Decreto Legislativo Regional n.º 32/2008/M, 
de 13 de agosto (diploma de criação) 

Nota: AC – Área classificada 

Fonte: EEU (2013), PNM (2013). 
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As zonas de infiltração máxima são definidas pela Lei da Água, como áreas em que, devido à 
natureza do solo e do substrato geológico e ainda às condições de morfologia do terreno, a 
infiltração das águas apresenta condições especialmente favoráveis, contribuindo assim para a 
alimentação dos lençóis freáticos. A proteção destas zonas de infiltração preferencial assume 
particular relevância na proteção da qualidade e quantidade da água subterrânea. 

Na ilha da Madeira, as zonas de infiltração máxima correspondem a um conjunto de áreas 
aplanadas, localizadas a cotas elevadas, onde ocorrem terrenos vulcânicos de elevada 
permeabilidade e aos quais, em muitos casos, está associado um importante sistema de 
fracturação. Entre as principais zonas favoráveis à infiltração destacam-se o Planalto do Paul 
da Serra, Santo da Serra e o Chão dos Balcões/João do Prado; Cedro - Pico do Areeiro. 

Figura 12: Áreas favoráveis à infiltração na Ilha da Madeira 

 

Fonte: Duarte, 1998. 

Já a ilha do Porto Santo caracteriza-se pela escassez da água subterrânea, fruto da baixa 
precipitação média anual e da irregularidade da distribuição temporal, mas também das 
condições desfavoráveis à infiltração. Embora as rochas calcareníticas permitirem uma 
razoável infiltração da precipitação incidente, na ilha do Porto Santo não estão delimitadas 
quaisquer áreas de máxima infiltração. 

Resumidamente no quadro seguinte apresenta-se o sumário 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. 
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Quadro 39: Zonas protegidas identificadas na RH10 

Tipo de Zona Protegida 
N.º Zonas 

Protegidas 
N. Massas de Água 

Zonas designadas para a proteção de águas 

destinadas à captação de água para consumo 

humano 

Superficiais 0 0 

Subterrâneas 164 3 

Zonas designadas para a proteção de espécies 

de interesse económico 

Piscícolas 0 0 

Conquícolas 0 0 

Zonas designadas para a proteção de águas de 

recreio 
Águas balneares 31* 3 

Zonas Vulneráveis 0 0 

Zonas Sensíveis 0 0 

Zonas de Infiltração Máxima 3 2 

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 

Áreas 

relevante

s da 

Rede 

Natura 

2000 

ZPE 4** 32 

ZEC 11 37 

Áreas Classificadas 

na Rede Nacional 

de Áreas Protegidas 

5 65 

Notas: * em 2011 (30 em 2009 e 2010); ** pendente até à data a oficialização por decreto regulamentar regional, 
como requerido pelo Artigo 3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2006/M, de 2 de março. 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 

As massas de água englobadas em zonas protegidas estão sujeitas a uma classificação do 
estado complementar realizada segundo critérios específicos, sendo a classificação final 
representada pela pior classificação obtida.  

Para as zonas designadas como águas de recreio, a massa de água é classificada com um 
estado inferior a bom quando a água balnear tem classificação “má”. O Quadro 40 apresenta a 
classificação complementar para as massas de água inseridas em zonas protegidas para águas 
balneares. 

Quadro 40: Classificação das águas balneares na época balnear 2015 

Concelho Água Balnear Classificação de 2015 

Calheta CALHETA (PTMW8M) Boa 

Calheta PRAIA DA RIBEIRA DAS GALINHAS (PTME9L) Excelente 

Calheta PRAIA DA SERRA DE ÁGUA (PTMK3V) Sem Classificação 

Calheta PRAIA DO PORTINHO (PTMH8F) Excelente 

Calheta PRAIA DO PORTO (PTMK9W) Excelente 

Câmara de Lobos COMPLEXO BALNEAR DAS SALINAS (PTMP2K) Excelente 
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Concelho Água Balnear Classificação de 2015 

Câmara de Lobos PRAIA DO VIGÁRIO (PTMQ9C) Boa 

Funchal AREEIRO (PTMT2U) Excelente 

Funchal BARREIRINHA (PTMT7L) Boa 

Funchal CB PONTA GORDA-POÇAS DO GOVERNADOR (PTMF2C) Excelente 

Funchal CLUBE NAVAL DO FUNCHAL (PTML8V) Excelente 

Funchal FORMOSA (MADEIRA) (PTMH3U) Excelente 

Funchal GORGULHO (PTMH9T) Má 

Funchal LIDO-COMPLEXO BALNEAR (PTMD3J) Excelente 

Funchal POÇAS DO GOMES-DOCA DO CAVACAS (PTMU8Q) Má 

Funchal PRAIA NOVA (PTMJ3C) Excelente 

Funchal SANTIAGO (PTME3H) Excelente 

Machico ALAGOA (PTMU7X) Boa 

Machico BANDA D'ALÉM (PTMK9E) Aceitável 

Machico PRAINHA (PTMU8H) Excelente 

Machico RIBEIRA DO NATAL (PTMD2C) Excelente 

Machico S. ROQUE (PTMU2P) Aceitável 

Ponta do Sol ANJOS-PONTA DO SOL (PTMQ2F) Sem Classificação 

Ponta do Sol LUGAR DE BAIXO (PTMU9L) Aceitável 

Ponta do Sol MADALENA DO MAR (PTMJ9X) Excelente 

Ponta do Sol PONTA DO SOL (PTMQ3E) Boa 

Porto Moniz CLUBE NAVAL DO SEIXAL (PTMX3H) Sem Classificação 

Porto Moniz PORTO MONIZ (PTMV3Q) Excelente 

Porto Moniz PRAIA DA LAJE (PTMH9W) Excelente 

Porto Santo PORTO SANTO - CABEÇO DA PONTA (PTMQ7P) Excelente 

Porto Santo PORTO SANTO - CALHETA (PTMV3W) Excelente 

Porto Santo PORTO SANTO - FONTINHA (PTMJ9M) Excelente 

Porto Santo PORTO SANTO - LAGOA (PTML2U) Excelente 

Porto Santo PORTO SANTO - PENEDO (PTMX9V) Excelente 

Porto Santo PORTO SANTO - PORTO DAS SALEMAS (PTMV2J) Excelente 

Porto Santo PORTO SANTO - RIBEIRO COCHINO (PTMQ9D) Excelente 

Porto Santo PORTO SANTO - RIBEIRO SALGADO (PTME8L) Excelente 

Ribeira Brava RIBEIRA BRAVA (PTMT3M) Boa 

São Vicente CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE (PTMH8L) Excelente 

São Vicente PONTA DELGADA (MADEIRA) (PTMU3L) Excelente 

Santa Cruz GALO MAR (PTME9J) Boa 

Santa Cruz GARAJAU (PTMT7N) Excelente 

Santa Cruz PALMEIRAS (PTMJ3M) Excelente 

Santa Cruz REIS MAGOS (PTMH7X) Excelente 
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Concelho Água Balnear Classificação de 2015 

Santa Cruz ROCA MAR (PTMK7F) Excelente 

Santana RIBEIRA DO FAIAL (PTMK7D) Excelente 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), Volume 1 – Relatório. Parte 2 – Caracterização e 
Diagnóstico; 2016. 

Da análise, verifica-se que na RH10 no ano de 2014, das 41 zonas protegidas para as águas 
balneares, 24 apresentavam um estado Excelente, 9 um estado Bom, 4 um estado Mau e 4 não 
foram classificadas, devido à inexistência do número mínimo de amostras necessárias para 
poder ser classificada. 

Já relativamente às zonas de captação de água para a produção de água para consumo 
humano, a classificação da qualidade da água é realizada em conformidade com o disposto no 
Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Com efeito as três massas de água 
subterrâneas cumprem os objetivos da zona protegida. 

Por fim nas zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e flora selvagens e a 
conservação das aves selvagens, não existem critérios de classificação complementares. A 
classificação final corresponde à obtida com os critérios da DQA para o estado das massas de 
água. 

A determinação do estado das massas de água implica a monitorização, no caso das águas 
superficiais, de componentes biológicas, químicas, físico-químicas e hidromorfológicas, e no 
caso das águas subterrâneas, químicas e quantitativas.  

Para as zonas protegidas os programas de monitorização são complementados pela 
monitorização específica constante da legislação que criou cada uma dessas zonas. 

À RH10 aplicam-se programas de monitorização para locais de captação de água para a 
produção de água para consumo humano (subterrânea) e para as massas de água designadas 
como águas de recreio, incluindo as águas balneares.  

Nos locais de captação de água subterrânea para a produção de água para consumo humano 
na ilha da Madeira, a ARM, S.A. tem implementado um programa de monitorização 
piezométrica de um conjunto de captações subterrâneas. A rede é composta por 13 furos com 
monitorização de hora a hora do nível de água nessas captações subterrâneas [ver Quadro 3.3 
do PGRH do Arquipélago da Madeira – Parte 2]. No que respeita à monitorização da qualidade 
a rede da ilha da Madeira é constituída por 34 estações, das quais três encontram-se fora de 
serviço [ver Quadro 3.4 do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) – Parte 2].  

Na ilha do Porto Santo, por não existir abastecimento público com recurso a água subterrânea, 
não existe uma rede de qualidade e piezométrica. 

Para além da rede de vigilância, nos furos, está implementado um programa de monitorização 
operacional destinado a acompanhar os potenciais efeitos das pressões difusas e de eventuais 
fenómenos de intrusão marinha. 

A monitorização das captações de água subterrânea deve ser capaz de fornecer dados exatos e 
credíveis de suporte à gestão e à avaliação das áreas protegidas. Não sendo obrigatório 
monitorizar todos os parâmetros da Diretiva relativa à água potável, mas apenas os 
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parâmetros da qualidade da água subterrânea, de forma a prevenir e evitar a sua 
contaminação e reduzir os processos de tratamento. 

Relativamente às massas de água designadas como águas balneares, no Quadro 41 são 
apresentadas as estações monitorizadas (zonas balneares) em 2015 no sentido de dar 
cumprimento às atribuições instituídas pelo Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho (alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio), no que respeita às águas balneares. 

Quadro 41: Rede de monitorização das zonas balneares da RH10 

RAM 

SRA/DROTA 
Concelho 

Água balnear 

Código Nome 

Madeira Calheta PTME9L Praia da Ribeira das Galinhas 

Madeira Calheta PTMW8M Calheta 

Madeira Calheta PTMH8F Praia do Portinho 

Madeira Calheta PTMK9W Praia do Porto 

Madeira Câmara de Lobos PTMP2K Complexo Balnear das Salinas 

Madeira Câmara de Lobos PTMQ9C Praia do Vigário 

Madeira Funchal PTMT2U Areeiro 

Madeira Funchal PTMT7L Barreirinha 

Madeira Funchal PTML8V Clube Naval do Funchal 

Madeira Funchal PTMF2C Complexo Balnear Ponta Gorda - Poças do Governador 

Madeira Funchal PTMH3U Formosa 

Madeira Funchal PTMH9T Gorgulho 

Madeira Funchal PTMD3J Lido - Complexo Balnear 

Madeira Funchal PTMU8Q Poças do Gomes - Doca do Cavacas 

Madeira Funchal PTMJ3C Praia Nova 

Madeira Funchal PTME3H Santiago 

Madeira Machico PTMU7X Alagoa 

Madeira Machico PTMK9E Banda d'Além 

Madeira Machico PTMU8H Prainha 

Madeira Machico PTMD2C Ribeira do Natal 

Madeira Machico PTMU2P S. Roque 

Madeira Ponta do Sol PTMU9L Lugar de Baixo 

Madeira Ponta do Sol PTMJ9X Madalena do Mar 

Madeira Ponta do Sol PTMQ3E Ponta do Sol 

Madeira Porto Moniz PTMV3Q Porto Moniz 

Madeira Porto Moniz PTMH9W Praia da Laje 

Madeira Porto Santo PTMV2J Porto Santo - Porto das Salemas 

Madeira Porto Santo PTMQ7P Porto Santo - Cabeço da Ponta 
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RAM 

SRA/DROTA 
Concelho 

Água balnear 

Código Nome 

Madeira Porto Santo PTMV3W Porto Santo - Calheta 

Madeira Porto Santo PTMJ9M Porto Santo - Fontinha 

Madeira Porto Santo PTML2U Porto Santo - Lagoa 

Madeira Porto Santo PTMX9V Porto Santo - Penedo 

Madeira Porto Santo PTMQ9D Porto Santo - Ribeiro Cochino 

Madeira Porto Santo PTME8L Porto Santo - Ribeiro Salgado 

Madeira Ribeira Brava PTMT3M Ribeira Brava 

Madeira S. Vicente PTMH8L Clube Naval de São Vicente 

Madeira S. Vicente PTMU3L Ponta Delgada 

Madeira Santa Cruz PTMP3T Boaventura 

Madeira Santa Cruz PTME9J Galo Mar 

Madeira Santa Cruz PTMT7N Garajau 

Madeira Santa Cruz PTMJ3M Palmeiras 

Madeira Santa Cruz PTMH7X Reis Magos 

Madeira Santa Cruz PTMK7F Roca Mar 

Madeira Santa Cruz PTMJ7X São Fernando 

Madeira Santana PTMK7D Ribeira do Faial 

Fonte: ANEXO IV (a que se refere o n.º 4 do artigo 2.º) da Portaria n.º 123/2015, de 5 de maio. 

 

5.3.2.1.1.1 Síntese das tendências de evolução 

Não sendo expectável a alteração do número de massas de água integrantes de zonas 
protegidas, considera-se que sem o plano a tendência é para uma diminuição do número de 
massas de água que integram zonas designadas para a proteção de habitats e/ou espécies 
para os quais a manutenção ou melhoria do estado da água é um importante fator para a sua 
conservação. 

É plausível ocorrer um aumento de percentagem de habitats em grau desfavorável de 
conservação em detrimento dos habitats em estado favorável, uma vez que se considera não 
estar completamente salvaguardada a proteção das massas de água existentes, afetando 
assim os habitats associados. 

O aumento da pressão sobre as zonas costeiras em resultado do incremento das atividades 
marítimo-turísticas e da náutica de recreio pode levar a uma degradação das condições 
qualitativas das zonas balneares. 
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5.3.2.1.2 Biodiversidade 

A pesca constitui uma pressão em particular sobre as comunidades de macroinvertebrados e 
peixes. No entanto, indiretamente as restantes comunidades biológicas dos sistemas aquáticos 
são também afetadas devido a alterações na estrutura trófica provocadas pela pesca. 

Nas águas interiores, o exercício da pesca está regulamentado pela Portaria n.º 21542, de 20 
de setembro de 1965, limitando-o a um caráter desportivo, autorizando-se somente para a 
Enguia a pesca profissional. O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM é o 
organismo com responsabilidade na gestão da pesca de águas interiores da ilha da Madeira. 

Na RH10 a pesca em águas interiores praticamente não tem expressão, o que se deve não só 
às características dos próprios recursos hídricos, como à ausência de uma verdadeira fauna 
piscícola nativa. 

Para a pesca em águas costeiras, o Decreto-Lei n.º 278/87, de 7 de julho de 1987, fixou o 
quadro legal regulamentador do exercício da pesca e das culturas marinhas em águas sob 
soberania e jurisdição portuguesa.  

Em relação à pesca nas águas costeiras, existem na RH10 dois portos principais (Funchal e 
Porto Santo) e outros de menor dimensão. Em 2015 estavam registadas no arquipélago da 
Madeira 434 embarcações de pesca (5,4% das existentes em Portugal), das quais 234 não 
possuíam motor (INE, 2016). 

Em 2015 nos portos da RH10 foram desembarcadas 5.641 toneladas de pescado 
(correspondendo a 4,01% do total desembarcado em Portugal) (INE, 2016). As espécies mais 
representativas em termos de quantidade foram “Atum e similares” (2.761 toneladas - 49% do 
total capturado para o arquipélago da Madeira) e “Peixe-espada-preto” (1.902 toneladas - 34% 
do total capturado para o arquipélago da Madeira). Em termos de valor foram igualmente 
estes os grupos mais importantes, tendo sido transacionados em lota, 6.987 mil euros em 
“Atum e similares” e 7.172 euros em “Peixe-espada preto. 

O quadro seguinte apresenta as capturas e os valores médios em lota das principais espécies 
ou grupos de espécies de águas marinhas desembarcadas nos principais portos do arquipélago 
da Madeira em 2015 nas ilhas da Madeira e Porto Santo. 

Quadro 5.42: Desembarques das principais espécies ou grupos de espécies nos principais portos do 
arquipélago da Madeira em 2015 

Principais espécies 
Total Madeira Porto Santo 

T 1.000 € T 1.000 € T 1.000 € 

Água salobra e doce 0 0 0 0 0 0 

Peixes marinhos 5.489 14.936 5.479 14.913 10 24 

Atum e similares 2.761 6.987 2.757 6.972 4 15 

Besugo ə ə ə ə 0 0 

Carapau 0 0 0 0 0 0 

Carapau negrão 439 346 435 343 4 3 

Cavala 319 197 319 196 ə ə 
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Principais espécies 
Total Madeira Porto Santo 

T 1.000 € T 1.000 € T 1.000 € 

Congro ou safio 1 3 1 3 0 0 

Faneca 0 0 0 0 0 0 

Linguado e azevia 0 0 0 0 0 0 

Peixe-espada 0 0 0 0 0 0 

Peixe-espada preto 1.902 7.172 1.901 7.171 ə 1 

Pescadas 0 0 0 0 0 0 

Raias ə ə ə ə 0 0 

Robalos 0 0 0 0 0 0 

Sarda 0 0 0 0 0 0 

Sardinha 14 4 14 4 0 0 

Tamboril 0 0 0 0 0 0 

Verdinho 0 0 0 0 0 0 

Diversos 53 227 52 223 1 4 

Crustáceos ə ə ə ə 0 0 

Gambas 0 0 0 0 0 0 

Lagostas e lavagantes 0 0 0 0 0 0 

Lagostim 0 0 0 0 0 0 

Diversos ə ə ə ə 0 0 

Moluscos 152 698 152 698 0 0 

Ameijoa 0 0 0 0 0 0 

Choco 0 0 0 0 0 0 

Lulas 2 5 2 5 0 0 

Polvos ə 2 ə 2 0 0 

Diversos 150 692 150 692 0 0 

Animais aquáticos diversos 0 0 0 0 0 0 

Outros produtos 0 0 0 0 0 0 

Total 5.641 15.635 5.631 15.611 10 24 

Legenda: ə – Valor inferior a metade do módulo da unidade utilizada. 

Fonte: INE (2016). 

Na ilha da Madeira o porto de descarga com maior volume de capturas em 2015 foi o porto do 
Funchal, que representou cerca de 60,7% do total das capturas registadas na ilha da Madeira e 
60,6% do total das capturas registadas para toda a região autónoma (Quadro 5.43). 
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Quadro 5.43: Capturas nominais da pesca polivalente (pescado fresco ou refrigerado) do arquipélago 
da Madeira em 2015 

Portos de descarga 
Total Peixes marinhos Crustáceos Moluscos 

Animais 
aquáticos 

T 1.000 € T 1.000 € T 1.000 € T 1.000 € T 1.000 € 

Madeira 5.631 15.611 5.479 14.913 ə ə 152 698 0 0 

Câmara de Lobos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caniçal 2.092 5.304 2.057 5.142 0 0 35 162 0 0 

Funchal 3.418 9.757 3.416 9.748 ə ə 2 8 0 0 

Outros portos 121 550 5 23 0 0 115 528 0 0 

Porto Santo 10 24 10 24 0 0 0 0 0 0 

Porto Santo 10 24 10 24 0 0 0 0 0 0 

R. A. Madeira 5.641 15.635 5.489 14.936 ə ə 152 698 0 0 

Legenda: ə – Valor inferior a metade do módulo da unidade utilizada. 

Fonte: INE (2016). 

Referente à pesca em zonas costeiras protegidas, a Rede de Áreas Marinhas Protegidas do 
Porto Santo insere-se na massa de água costeira COSTPORI. Segundo o Regulamento12 desta 
área classificada, é interdito a apanha de lapa e caramujo de mergulho e o exercício da pesca 
para fins comerciais (exceto a captura de isco vivo destinado à pesca de tunídeos, bem como 
outras condições fixadas nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 32/2008/M, de 13 de agosto). De acordo com o n.º 2 do artigo 19.º do referido 
diploma, ficam sujeitos a autorização da entidade gestora a pesca marítima sem fins 
comerciais ou lúdica, assim como a apanha da lapa e caramujo no calhau, em toda a área 
marinha da área protegida. 

Analisando agora as espécies exóticas, estas correspondem à espécie, a subespécie ou o taxon 
inferior não originários do território nacional ou duma sua unidade geograficamente isolada, 
como bacias hidrográficas ou ilhas, nem tendo aí área natural de distribuição, passada ou 
presente. Dessas algumas podem ser consideradas invasoras quando constituem uma ameaça 
para a diversidade biológica num dado território. 

A introdução das espécies exóticas potencialmente invasoras tem vindo a aumentar com a 
intensificação da globalização do trânsito de bens e pessoas e é considerada uma das 
principais ameaças à biodiversidade, em particular no ambiente marinho. 

O caráter invasor de algumas espécies exóticas deve-se às suas características intrínsecas, 
como sejam uma grande tolerância às condições ambientais, gerações curtas, maturação 
sexual precoce, elevada fecundidade e plasticidade na dieta, que contribuem para a 
colonização bem-sucedida de novas áreas.  

Os efeitos negativos da introdução de espécies são: 

                                                           
12 Resolução n.º 1295/2009, de 2 de outubro. 
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̶ Introdução de genes: risco de potencial hibridação com as espécies nativas, 

sobretudo com espécies economicamente valiosas ou espécies ameaçadas; 

introdução de genótipos alienígenas; 

̶ Competição interespecífica entre as espécies residentes e as espécies introduzidas; 

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

nativas; 

̶ Alterações nas cadeias alimentares; 

̶ Homogeneização das comunidades marinhas de todo o mundo com diminuição da 

biodiversidade global; 

̶ Poluição biológica; 

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

Os efeitos positivos da introdução de espécies são: 

̶ Aprovisionamento adicional de alimento da fauna nativa; 

̶ Complexificação estrutural do habitat: macrófitas exóticas constituem um habitat 

adicional, que pode ser colonizado pela epifauna, juvenis de peixes, etc.; 

̶ Proporcionam novos produtos, com valor económico, viáveis no mercado da 

alimentação humana e animal (ex. Undaria pinnatifida, alga utilizada na 

alimentação); 

̶ Recursos alimentares para os seres humanos ou biota residente. 

O Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro regula a introdução de espécies não indígenas 
de fauna e flora na Natureza. Especificamente para o arquipélago da Madeira, destaca-se o 
Decreto Legislativo Regional n.º 27/99/M, de 28 de agosto que regula a detenção, a 
importação e a introdução no território da RAM de espécies não indígenas da fauna. 

Relativamente à existência de espécies exóticas em águas interiores da RH10, começa-se pela 
flora onde o crescimento intenso e descontrolado de plantas aquáticas, frequentemente de 
cariz infestante, causa impactes negativos na estrutura e função dos ecossistemas aquáticos 
(ver Quadro 2.51 do PGRH do Arquipélago da Madeira – Parte 2). Ao longo dos anos têm vindo 
a ser desenvolvidas ações para o controlo e erradicação de algumas das espécies invasoras 
presentes no arquipélago da Madeira. 

Passando para os invertebrados, no PRAM (Procesl et al., 2002) foram mencionadas como 
espécies introduzidas na macrofauna invertebrada as espécies: Baetis rhodani e Cloeon 
dipterum (Efemeroptera); Asellus aquaticus (Isopoda); Gyraulus parvus e Planorbarius corneus 
corneus (Gasptropoda) e Helobdella stagnalis (Hirudinea). 
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Quanto à ictiofauna, o arquipélago da Madeira não possui uma fauna piscícola estritamente 
dulçaquícola nativa. Das quatro espécies piscícolas nativas listadas para as águas interiores da 
Macaronésia todas são de natureza diádroma: Enguia (Anguilla anguilla), Góbio (Gobius 
paganellus) e Muge (Liza ramada) (Lloris et al., 1991; Hughes, 2005; Hughes & Malmqvist, 
2005; Cabral et al., 2008).  

Porém, duas piscícolas estão descritas como introduzidas no arquipélago da Madeira: Truta-
arco-íris (Oncorhynchus mykiss) e Truta-de-rio (Salmo trutta). Ambas foram introduzidas 
através de ações de povoamento com a finalidade da pesca desportiva, tendo-se 
posteriormente dispersado (Ribeiro et al., 2009). Atualmente as ações de repovoamento 
dirigidas à espécie Oncorhynchus mykiss mantêm-se e são desenvolvidas pela Direção Regional 
de Florestas e Conservação da Natureza, com a finalidade de criar ou aumentar o seu stock de 
criação em determinados cursos de água. 

Segundo a listagem dos vertebrados dos arquipélagos da Madeira e Selvagens (Oliveira, 2008), 
a espécie Rã-verde (Rana perezi) representa o único anfíbio existente no arquipélago, sendo de 
natureza introduzida. 

Nas águas costeiras da RH10, a navegação tem sido apontada como o principal vetor de 
introdução de espécies exóticas no meio marinho. Nestas águas encontra-se a aquacultura 
inshore no Posto Aquícola do Ribeiro Frio, que funciona deste 1960 e está atualmente 
dedicado à produção exclusiva da Truta-arco-íris (Oncorhynchus mykiss). Já a aquacultura 
offshore encontra-se em dois estabelecimentos, um localizado na baía de Abra e outro a sul da 
Ribeira Brava, ambos direcionam a sua produção essencialmente para a Dourada (Sparus 
aurata), embora estejam a ser estudadas possibilidades para a diversificação da produção, 
nomeadamente a produção de Pargo (Pagrus pagrus). No ano de 2009 a produção destes 
estabelecimentos foi de 448 t, segundo dados do INE (2010), correspondendo ambos a um 
regime de exploração intensivo. 

 

5.3.2.1.2.1 Síntese das tendências de evolução  

As ações de repovoamento piscícola de Truta-arco-íris são da responsabilidade do Instituto das 
Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, por isso na ausência de implementação de 
plano não são expectáveis alterações relevantes nestas ações ou nos impactes decorrentes das 
mesmas. 

O aumento da capacidade de produção dos estabelecimentos de aquacultura offshore poderá 
potenciar a probabilidade de fuga de exemplares produzidos para o meio. Também uma 
eventual diversificação das espécies produzidas nos estabelecimentos de aquacultura offshore 
estará associado um aumento do risco de introdução de novas espécies exóticas por fuga de 
exemplares para o meio. 

Por fim, é expectável o aumento de percentagem de habitats com grau desfavorável de 
conservação em detrimento dos habitats em estado favorável, uma vez que se considera não 
estar completamente salvaguardada a proteção das massas de água existentes, afetando 
assim os habitats associados. 
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Num cenário de não implementação de plano não são expectáveis alterações que determinem 
o surgimento de espécies alvo de pesca com valor comercial elevado e com estatuto de 
conservação preocupante. 

 

5.3.2.2 Descrição dos efeitos do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) 

No seguimento da caracterização do contexto atual e da análise futura sem aplicação do plano 
e por forma a operacionalizar a avaliação de efeitos do PGRH do Arquipélago da Madeira 
(RH10) ao nível do FCD Recursos Naturais e Biodiversidade, procedeu-se à análise dos 
objetivos estratégicos [PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) – Parte 5] direitamente 
relacionados com este FCD, que se pretende ser concretizados através do conjunto de 
medidas. 

O PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) apresenta, na Parte 6, um conjunto de medidas, 
inseridas nas várias áreas temáticas, com estreita relação com a salvaguarda e valorização dos 
recursos naturais e biodiversidade, com particular destaque para: 

̶ AT 1 – Governança: 

 Reforço da fiscalização das atividades suscetíveis de afetar as massas de 

água; 

̶ AT2 – Qualidade da água: 

 Proteção da qualidade da água em captações de água subterrânea; 

 Redução e controlo das fontes de poluição pontual; 

 Redução e controlo das fontes de poluição difusa. 

̶ AT3 – Quantidade de água: 

 Proteção das Zonas de Infiltração Máxima. 

̶ AT4 – Investigação e conhecimento: 

 Reformulação da rede de vigilância das águas superficiais; 

 Implementação das redes de monitorização operacional e de investigação 

das águas superficiais; 

 Aferição dos elementos de qualidade biológica utilizados no sistema de 

classificação; 

 Melhoria do inventário de pressões; 

 Reavaliação da delimitação de determinadas massas de água superficiais; 
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 Avaliação das relações água subterrânea/água superficial e ecossistemas 

dependentes. 

̶ AT5- Gestão de riscos: 

 Melhoria das condições hidromorfológicas e ecológicas das massas de água 

superficiais; 

 Prevenção e minimização dos efeitos da poluição acidental; 

 Gestão integrada da evolução da zona costeira. 

A implementação do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) envolve um conjunto de 
oportunidades e ameaças, que são identificados no Quadro 44, por critério (salvaguarda e 
valorização dos recursos naturais e biodiversidade). 
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Quadro 44: Descrição dos efeitos do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) no FCD Recursos Naturais e Biodiversidade 

Critério Oportunidades Ameaças 

Salvaguarda e Valorização dos 
Recursos Naturais 

 Evolução positiva do estado das massas de água superficiais. 

 Implementação de medidas conducentes à melhoria do estado 
das massas de água e ao cumprimento da legislação em vigor para 
as zonas protegidas, nomeadamente através da aprovação dos 
perímetros de proteção dos furos, das galerias e também das 
nascentes usadas para o abastecimento público, e controlo das 
fontes de poluição pontual e difusa. 

 Controlo acrescido dos impactes negativos no estado ecológico 
das massas de água, com o reforço das fiscalizações das atividades 
que produzem pressões nas massas de água. 

 Consolidação do conhecimento do estado das massas de água 
superficiais que integram zonas protegidas. 

 A proteção das Zonas de Infiltração Máxima terá efeitos positivos 
na proteção da qualidade e quantidade da água subterrânea.  

 Manutenção do estado de algumas massas de água superficiais. 

 Eventual perda de património cultural e humano relacionado com 
a gestão tradicional das levadas. 

Biodiversidade 

 Aumento da percentagem de habitats com grau de conservação 
favorável em detrimento de habitats com grau de conservação 
desfavorável. 

 Consolidação do conhecimento sobre o estado de conservação e 
usos potenciais dos habitats aquáticos e terrestres dependentes 
da água. 

 Fomento da utilização das massas de água superficiais por 
espécies autóctones relevantes do ponto de vista da conservação. 

 As medidas de minimização das alterações hidromorfológicas 
representam uma oportunidade para a conservação de espécies e 
manutenção da estrutura ecológica e promoção do bom estado 
ecológico dos cursos de água. 

 Maior agilidade na deteção de espécies piscícolas exóticas nas 
águas costeiras. 

 Aumento da pressão sobre os recursos hídricos proveniente da 
existência e manutenção de espécies exóticas/invasoras. 

 Existe um risco de aumento da pressão com a concentração de 
atividades e aumento de infraestruturação capazes de perturbar 
os ecossistemas presentes. 

 As medidas relacionadas com projetos de regularização fluvial 
podem constituir uma ameaça para as espécies e habitats e rede 
ecológica. 

 Manutenção e provável proliferação das espécies piscícolas 
exóticas existentes nas águas costeiras. 

 Inviabilização de implementação de algumas medidas devido a 
constrangimentos financeiros e logísticos. 

 



 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): RA da AAE                123 

5.3.2.3 Recomendações 

Após a avaliação dos efeitos esperados com a implementação Plano sobre o FCD Recursos 
Naturais e Biodiversidade apresenta-se um conjunto de recomendações com o objetivo de 
garantir que os potenciais efeitos negativos são colmatados e os positivos sejam potenciados: 

̶ Desenvolver ações de controlo/erradicação de espécies exóticas e infestantes; 

̶ Monitorizar os impactos resultantes da atividade da pesca, em particular nos 

ecossistemas e fauna associados às massas de água costeiras; 

̶ Promover a execução de ações de recuperação e proteção de áreas e espécies de 

elevada sensibilidade ecológica, nomeadamente nos ecossistemas costeiros e linhas 

de água; 

̶ Monitorizar o grau de conectividade entre áreas importantes para salvaguarda dos 

valores naturais, nomeadamente o número de infraestruturas transversais às linhas 

de água e o comprimento de troços de cursos de água e ecossistemas associados. 

 

 

5.3.3 FCD Vulnerabilidade e Gestão dos Riscos 

5.3.3.1 Breve caracterização da situação atual e tendência de evolução sem 
plano 

5.3.3.1.1 Riscos Naturais (cheias e inundações, erosão costeira e movimentos de 

massa) 

Os riscos de origem natural, dada a fragilidade das estruturas insulares a nível de segurança de 
pessoas e bens constituem um dos desafios que, de forma antecipada, têm sido objeto de uma 
ponderada avaliação na Região Autónoma da Madeira. 

 

5.3.3.1.1.1 Cheias e Inundações 

Na ilha da Madeira, as situações de inundações mais frequentes são originadas, na sua 
maioria, por cheias rápidas, geralmente resultantes de episódios de precipitação muito intensa 
e concentrada, o que confere a estas cheias um regime torrencial, sendo em alguns casos 
devastadoras, especialmente em áreas urbanizadas localizadas em leitos de cheias. As 
inundações na Madeira são muito específicas, não arrastam só água como qualquer carga 



 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): RA da AAE                124 

sólida que encontra no seu trajeto (ramos de árvores, blocos de pedra, terra), criando um fluxo 
de detritos que tem uma elevada capacidade de destruição. 

Importa aqui explicar que um dos fatores de agravamento de cheias e inundações, são os 
incêndios florestais, por destruírem a cobertura vegetal, que são recorrentes de acontecer na 
ilha da Madeira.  

Efetivamente, a destruição dos estratos arbóreos (importante como primeira proteção contra 
as gotas de chuva), arbustivo e herbáceo (importantes como agentes fixadores do terreno e 
que favorecem a infiltração), propicia que haja impacte direto da chuva no solo e que a 
resistência ao escoamento deixe de existir, de forma que os processos de retenção e 
consequentemente infiltração da água são reduzidos ou mesmo anulados, deixando 
disponíveis maiores quantitativos de água para o escoamento à superfície (Pereira e Lourenço, 
2007). 

Sendo a ilha da Madeira bastante declivosa, leva a que a água que se encontra disponível à 
superfície se desloque para jusante e, por força do volume crescente do escoamento e da 
influência do declive, acaba por incorporar materiais minerais e matéria orgânica vegetal, na 
sua maior parte composta por cinzas, troncos, ramos e raízes que as chamas não consumiram 
na totalidade. Esta movimentação de movimentos de materiais ao longo das vertentes, em 
direção à linha de água, aumenta, tanto em volume como em velocidade, “(…) o que acaba por 
contribuir para uma intensificação do fenómeno de destacamento e arraste, à medida que a 
massa de água e detritos se concentram ao longo das vertentes, canalizando-os para os vales 
situados na base das mesmas, podendo, depois, transportá-los muito para jusante, mesmo 
para zonas que não foram afetadas por incêndios” (Pereira e Lourenço, 2007:130). 

A concentração do material transportado no escoamento proveniente das bacias hidrográficas, 
sujeitas às condicionantes descritas, acaba por, inevitavelmente, originar cheias e inundações.  

No quadro seguinte apresenta-se uma relação das principais ocorrências históricas de cheias e 
inundações (aluviões, como são designadas estas ocorrências na Madeira). 

Quadro 45: Principais ocorrências históricas de cheias e inundações (aluviões) 

Data Zona Vítimas e danos 

9 de outubro de 1803 Funchal, Machico e Santa Cruz 800 - 1000 vítimas 

30 outubro 1815 Funchal e Câmara de Lobos 
2 vítimas (Câmara de Lobos) e danos 

nas estruturas 

17-20 novembro 1848 Santana 
Vítimas mortais e elevados danos em 

armazéns, pontes e muralhas 

2-3 outubro 1895 
Calheta, Ribeira Brava e São 

Vicente 
Vítimas mortais, casas, estradas e 

pontes destruídas 

29 novembro 1901 Machico 9 vítimas mortais em quebrada 

26 de fevereiro de 1920 Funchal Ribeira Brava, Camacha 5 vítimas 

5–6 março de 1921 Ribeira Brava 4 vítimas mortais 

6 de março de 1929 S. Vicente 
32 vítimas, 11 casas e 100 palheiros 

destruídos 

30 de dezembro de 1939 
Madalena do Mar (principais 

danos) 
4 vítimas 
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Data Zona Vítimas e danos 

11 de fevereiro de 1956 Curral das Freiras 2 vítimas 

3 de novembro de 1956 Machico, Santa Cruz 6 vítimas 

3 a 6 de janeiro de 1963 Ribeira Brava, Serra de Água 5 vítimas 

9 de janeiro de 1970 Ribeira Brava , Serra de Água 4 vítimas 

8 de março de 1970 Porto Santo 1 vítima 

21 de setembro de 1972 Santo António 2 vítimas 

20 de dezembro de 1977 Estreito de Câmara de Lobos 4 vítimas e 45 desalojados 

23 e 24 de janeiro de 1979 
Machico, Porto da Cruz, 

Camacha, Canhas, Calheta e Fajã 
do Penedo 

14 vítimas 

29 de outubro de 1993 Por toda a ilha da Madeira 
4 vítimas, 4 desaparecidas, 306 

desalojados, 76 habitações afetadas e 
27 feridos 

5 e 6 de março de 2001 Curral das Freiras e S. Vicente 
5 vítimas (turistas alemães) e 120 

pessoas desalojadas 

22 dezembro de 2009 Madalena do Mar e S. Vicente 
Destruição de vias de comunicação e 

habitações 

2 de fevereiro de 2010 Faial e Porto da Cruz Destruição de vias de comunicação 

20 fevereiro de 2010 Por toda a ilha da Madeira 
48 vítimas, 250 feridos, 600 

desalojados, 500 carros danificados 

21 outubro de 2010 Funchal 
Destruição de vias de comunicação, 5 

desalojados 

20 dezembro de 2010 Curral das Freiras, Funchal 
Casas danificadas, carros destruídos, 

dois feridos, destruição de vias de 
comunicação 

6 de novembro de 2012 
Ribeira da Janela, Seixal, São 

Vicente, Porto Santo 
6 feridos, 52 desalojados, 28 carros 

destruídos, 15 casas danificadas 

29 de novembro de 2013 Santo da Serra, Porto da Cruz 
Casas danificadas 

Destruição de vias de comunicação 

Fonte: Assessment of data and information reported by Member States on their Preliminary Flood Risk 
Assessments and identification of Areas of Potentially Significant Flood Risk under the Floods Directive, 

Member State Report: PT- Portugal (http://ec.europa.eu), consultado a 06-06-2016. 

A previsão das cheias rápidas é difícil realizar, devido às características que apresenta, e a sua 
ocorrência repentina dificulta uma ação reativa baseada exclusivamente em sistemas de alerta 
e vigilância, tornando imperativa uma ação preventiva no sentido de minimizar o risco a elas 
associado. 

Seria assim importante apostar na melhoria do sistema de previsão meteorológica da ilha, já 
que é fundamental detetar cedo as eventuais situações adversas, de forma a poder dar às 
entidades responsáveis em tempo útil indicações de intervenções, como a evacuação da 
população em áreas de risco, alertar para as eventuais consequências e como as pessoas 
deverão agir. 
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Encontra-se desenvolvido desde 2015 um sistema de vigilância e alerta de cheias na RAM. 
Nesta 1.ª fase, o sistema monitoriza quatro ribeiras, sendo três no Funchal e a da Ribeira 
Brava. 

A implementação de um sistema de monitorização de ribeiras é de extrema importância, pois 
contribui para minimizar as consequências negativas que advêm da ocorrência de fenómenos 
extremos como estes. O projeto “MONITORIZARIBEIRAS” tem como objetivo a conceção de um 
sistema automático integrado no LREC para a monitorização de algumas das ribeiras afetadas 
pelo mais recente aluvião de 20 de fevereiro de 2010. A monitorização será 
predominantemente realizada por intermédio de câmaras de vídeo instaladas em diversas 
secções críticas ao longo das ribeiras, com envio de informação via rádio para o LREC. Com isto 
poderá ser possível determinar a cota e velocidade do escoamento e ainda obter informação 
sobre a génese do escoamento e do transporte de material sólido, a evolução de leitos e os 
volumes de material sólido transportado. 

Pretende-se ainda testar outros equipamentos auxiliares e complementares à monitorização 
com as câmaras, tais como sensores ultrasónicos de nível, sensores de nível com tecnologia de 
radar e geofones. Os sensores de nível permitirão complementar a informação da cota de 
escoamento fornecida pelas câmaras, e os geofones possibilitarão a monitorização das 
vibrações causadas essencialmente pela movimentação e escorregamento de material sólido. 
Está também prevista a aquisição de alguns udógrafos, cuja intenção é colocá-los em zonas 
menos cobertas por este tipo de equipamentos no topo das bacias hidrográficas selecionadas 
para a implementação da rede de monitorização 

Nesse sentido, o Governo Regional lançou estudos de base para a instalação de um sistema 
regional de vigilância e alertas de cheias, como medida de mitigação do risco de cheias para as 
populações, infraestruturas e ambiente. A operacionalização de uma rede hidrométrica 
automática que permite a disponibilização online dos dados hidrometeorológicos, bem como a 
manutenção das condições de escoamento dos caudais nas estações hidrométricas tem 
permitido identificar e congregar toda a informação necessária nomeadamente a 
meteorológica e a hidrométrica. 

Tendo em conta o histórico de cheias e inundações com ocorrência de danos em pessoas e 
infraestruturas e intervenções de hidráulica torrencial de carácter defensivo e de reforço de 
cursos de água (concretizadas na sequência da aluvião de 20 fevereiro de 2010), na região 
hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10) foram identificadas as seguintes zonas críticas: 

̶ Concelho do Funchal – Ribeira de João Gomes, Ribeira de Santa Luzia e Ribeira de S. 

João, Ribeira do Ribeiro Seco, Ribeiro da Nora, Ribeiro do Lazareto; 

̶ Concelhos do Funchal / Câmara de Lobos – Ribeira dos Socorridos; 

̶ Concelho de Câmara de Lobos – Ribeira do Vigário; 

̶ Concelho da Ribeira Brava – Ribeira Brava, Ribeira da Tabua; 

̶ Concelho da Ponta do Sol – Ribeira da Madalena do Mar, Ribeira da Ponta do Sol; 

̶ Concelho de Machico – Ribeira de Machico, Ribeira do Junçal, Ribeira da Maiata; 
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̶ Concelho de Santa Cruz – Ribeira do Porto Novo, Ribeira da Abegoaria, Ribeira da 

Boaventura, Ribeira de Santa Cruz; 

̶ Concelho do Porto Moniz – Ribeira da Laje; Ribeira da Janela; 

̶ Concelho de São Vicente – Ribeira de São Vicente, Ribeira do Porco (Boaventura), 

Ribeira dos Moinhos (Boaventura); 

̶ Concelho de Santana – Ribeira de São Jorge, Ribeira do Faial; 

̶ Concelho do Porto Santo – Ribeira do Tanque. 

Da análise efetuada no PREPCRAM (2015), entre 2008 e 2012, todos os concelhos apresentam 
registos de inundações, em particular, o concelho do Funchal, onde se registaram o maior 
número de inundações (116 ocorrências), e o concelho Câmara de Lobos, com 46 ocorrências. 

A ilha do Porto Santo regista duas ocorrências: uma na localidade de Ponta e outra em Campo 
de Baixo. 

Quadro 46: Número de registos por concelho 

Concelhos Nº. de Registos 

Calheta 10 

Câmara de Lobos 46 

Funchal 116 

Machico 24 

Ponta do Sol 2 

Porto Moniz 1 

Ribeira Brava 12 

Santa Cruz 14 

Santana 7 

São Vicente 4 

Porto Santo 2 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

O PREPCRAM apresenta ainda a cartografia de suscetibilidade, que segundo o método 
sugerido por Reis E. (2011), permitiu definir quatro classes: baixa, moderada, elevada, muito 
elevada. 

As principais bacias da RH10 afetadas pelas tipologias mais elevadas correspondem à Ribeira 
dos Socorridos, Ribeira Brava, Ribeira da Janela, Ribeira de S. Vicente, Ribeira do Porco, Ribeira 
Grande ou da Furna de S. Jorge, Ribeira de São Roque do Faial e Ribeira do Tanque (ver Quadro 
6.16 do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) – Parte 2). 
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Figura 13: Suscetibilidade à Ocorrência de aluviões 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

Importa ainda ressalvar que os principais equipamentos coletivos (hospitais, centros de saúde, 
bombeiros) situam-se normalmente em zonas de risco, junto a leitos de cheia, podendo ser 
afetados numa cheia ou inundação. 

 

5.3.3.1.1.2 Movimentos de Massa 

A geomorfologia da ilha da Madeira é o fator explicativo da perigosidade natural 
predominante, associada frequentemente a eventos de precipitação intensa. Evidenciam-se os 
movimentos de massa, em particular os deslizamentos, ou a queda de blocos nas vertentes de 
elevado declive e as cheias e inundações rápidas e intensas nos vales muito estreitos e sem 
planícies de cheia. Estes aluviões caracterizam-se por concentrações elevadas de material 
sólido, em alguns casos grandes blocos, que conferem ao escoamento um enorme poder 
destrutivo (Oliveira et al., 2011). 

São as características geológicas e geomorfológicas das ribeiras que potenciam a ocorrência de 
fluxos muito significativos de materiais sólidos, os quais constituem a componente mais 
perigosa dos aluviões. A produção de sedimentos é “(…) desencadeada pela ação da 
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precipitação e da consequente ocorrência de escoamentos líquidos que mobilizam grandes 
quantidades de material sólido.” (Oliveira et al., 2011:11). 

No PREPCRAM (2015:229) foi efetuado o mapa de suscetibilidade à ocorrência de movimentos 
de massa em vertentes, que “(…) resultou da aplicação do método do valor informativo e foi 
classificado numa escala qualitativa com três classes de suscetibilidade (Julião et al., 2009): 1 - 
Suscetibilidade Elevada; 2 - Suscetibilidade Moderada; 3 - Suscetibilidade Baixa (…)”. 

Para a ilha da Madeira o inventário dos deslizamentos foi obtido com recurso a cartografia 
apoiada sobre ortofotomapas à escala 1:5 000 para os anos de 2008 e 2010 da DRIG. Na ilha 
do Porto Santo elaborou-se uma carta de suscetibilidade de movimentos de massa em 
vertentes através do inventário de desabamentos (fatores condicionantes: declive, geologia e 
ocupação do solo). 

De acordo com os dados do PREPCRAM (2015), foram inventariados, 1032 deslizamentos com 
dimensões não inferiores a 100 m², tendo em consideração a escala regional do trabalho. Já os 
deslizamentos têm uma densidade aproximada de 1,4 movimentos/km² e a sua importância 
ficou demonstrada no passado em função do potencial destruidor que lhes está associado.  

O Funchal foi o concelho, onde a área deslizada inventariada foi maior 36% (127082 m² devido 
aos 410 deslizamentos ocorridos) do total da área deslizada, seguido de Ponta do Sol com 17% 
(63 ocorrências e 59426 m²) e Ribeira Brava com 16% (206 ocorrências e 56165 m²) 
(PREPCRAM, 2015). 

Quadro 47: Inventário de deslizamentos e respetiva área deslizada, na Ilha da Madeira 

Concelho Nº Área m² Área média m² % 

Calheta 46 15107 328 4 

Câmara de Lobos 78 29145 374 8 

Funchal 410 127082 310 36 

Machico 16 6229 389 2 

Ponta do Sol 63 59426 943 17 

Porto Moniz 94 28271 301 8 

Ribeira Brava 206 56165 273 16 

Santa Cruz 27 10814 401 3 

Santana 55 12203 222 3 

São Vicente 44 8937 203 3 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

Tendo por base os dados obtidos da análise do PREPCRAM (2015), na ilha da Madeira as 
classes de suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos elevada e moderada cobrem cerca de 
70% do território. Em Porto Santo a área classificada com suscetibilidade elevada é bastante 
reduzida, representado apenas 3% face ao total da área da ilha, o equivalente a 1,3 km². 

As áreas de suscetibilidade elevada (74,6%) e moderada (98,7%) na ilha da Madeira coincidem 
com vertentes com declives superiores a 20 graus. Em relação à ilha do Porto Santo verifica-se 
que a classe entre os 20 e os 50 graus de inclinação é aquela onde se insere a maior 
percentagem (73%) de área classificada com suscetibilidade elevada (PREPCRAM, 2015). 
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Observando a carta de suscetibilidade a movimentos de massa (Figura 14) na ilha da Madeira 
verifica-se que “ os concelhos de Câmara de Lobos e Ribeira Brava são aqueles onde a classe de 
suscetibilidade elevada representa maior percentagem de área, 43 e 46% respetivamente. Os 
concelhos do Funchal e Santa Cruz são os que apresentam maior percentagem na classe de 
suscetibilidade baixa com 41% de área nesta classe. Em relação à classe de suscetibilidade 
moderada, verifica-se uma distribuição entre os 33% no concelho de Câmara de Lobos e 51% 
em São Vicente” (PREPCRAM, 2015:232 e 233). 

Figura 14: Suscetibilidade à ocorrência de Movimentos de Massa  

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

Na ilha de Porto Santo devido à torrencialidade que caracteriza as suas linhas de água 
apresenta uma erosão do solo que se manifesta sob a forma de ravinamentos das encostas, 
por sulcos, e ainda sob a forma laminar presente em toda a ilha. 

Ainda tendo em conta a informação extraída do PREPCRAM (2015), e segundo indicações das 
entidades VIAEXPRESSO, VIALITORAL e Direção Regional de Estradas, foram assinalados na 
carta de suscetibilidades a movimentos de vertente, 28 pontos nas vias onde se verifica de 
forma recorrente a queda de blocos. 
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Quadro 48: Locais com queda de blocos recorrente 

Concelho Freguesia Localidade Arruamento Local 

Calheta 

Arco Da Calheta Fajã do Mar 

Antiga 
ER101 

Entrada do túnel da Fajã (sentido 
decrescente) 

Antiga 
ER101 

Entrada do túnel da Fajã (sentido 
crescente) 

Calheta Lombo da Estrela ER101 Entre os túneis da Igreja e Calheta 

Paul Do Mar Quebrada ER223 
Saída do túnel do Jardim do Mar e 

Paul do Mar 

Câmara de 
Lobos 

Curral Das Freiras Outras Localidades ER107 Saída do túnel do Curral das Freiras 

Funchal Santa Luzia Lombo ER118 Entrada do túnel Pestana Júnior 

Machico 
Santo António Da 

Serra 
Fajã dos Rolos ER101 Maroços 

Ponta Do Sol 

Ponta Do Sol Lugar de Baixo ER101 Entrada no túnel do Lugar de Baixo 

Madalena Do Mar 

Banda de Além 
Antiga 
ER101 

Entrada do Túnel da Banda D'Alem 
(sentido decrescente) 

Banda de Além 
Antiga 
ER101 

Entrada do túnel da Banda D'Alem 
(sentido crescente) 

Porto Moniz 

Seixal 

Ribeira da Laje ER101 Saída do túnel do Seixal 

Outras Localidades 

ER101 Entrada túnel R. Inferno 

ER101 Entrada Túnel Ladeira da Vinha 

ER101 Saída do Túnel do Ladeira da Vinha 

ER101 Saída do Túnel João Delgado 

ER101 Entre túnel Agua D'Alto e R. Inferno 

ER101 Saída do Túnel das Contreiras 

Porto Moniz Outras Localidades 
ER101 

Entre os túneis da Ribeira da Janela 
e Fajã do Barro 

ER101 Entrada do Túnel Fajã do Manuel 

Ribeira Brava 

Tabua Zimbreiros ER101 Saída do túnel da Tabua 

Ribeira Brava 
Fajã da Ribeira ER104 

Junto ao complexo desportivo da R. 
Brava 

Residual ER104 Entrada do túnel da Meia Légua 

Santana 

Faial 
Lombo de Baixo ER101 Moinhos após a Ponte 

Penha de Águia ER101 Moinhos antes da Ponte 

Santana 

Pinheiro ER101 Saída do Túnel do Pinheiro 

Pinheiro ER101 
Entre o Túnel  do Pinheiro e o Túnel 

da Ribeira de S. Jorge 

São Vicente São Vicente 
São Vicente ER101 

Antes da Entrada do Túnel da Terra 
Chã 

Outras Localidades ER101 Túnel Agua D'Alto entrada 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

Como pode se ter observado ao longo de décadas, a ilha da Madeira tem assinalado vários 
movimentos de massa com consequências negativas a diversos níveis – casos de pessoas 
desalojadas, um número elevado de vítimas hospitalizadas e algumas mortes, elevados danos 
causados em infraestruturas, habitações, terrenos agrícolas. 

Após o grande aluvião de 20 de fevereiro de 2010, tem sido aplicadas algumas medidas de 
proteção para este tipo de risco, de modo a reter o material sólido, controlo do transporte 
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deste material, atenuação da vulnerabilidade das áreas expostas, previsão e aviso da 
possibilidade de ocorrência de fenómenos desencadeadores destes movimentos, e por fim a 
formação e informação ao público. 

O relevo irregular e montanhoso da Madeira condiciona fortemente a ocupação do território 
da ilha e tem levado às populações a assumirem, de forma consciente ou inconsciente, riscos 
não desprezáveis, instalando-se nos cones de dejeção na parte terminal das ribeiras, como é o 
caso, dos principais aglomerados urbanos de Machico, Funchal e Ribeira Brava. Mais 
recentemente, a pressão urbanística tem conduzido à ocupação das cotas mais elevadas das 
vertentes, em locais com um risco acentuado de movimentos de massa (Oliveira et al., 2011). 
Esta pressão urbanística acelera os movimentos das rochas que se podem traduzir em 
derrocadas ou deslizamentos de terras. 

 

5.3.3.1.1.3 Erosão Costeira 

De acordo com Julião et al (2009) a erosão costeira surge relacionada a dois fenómenos 
distintos: erosão de praias e sistemas dunares e recuo e instabilidade de arribas. O PREPCRAM 
desdobrou a análise costeira em duas partes: a erosão na base e a erosão na arriba litoral. 

O recuo e instabilidade de arribas traduz-se no movimento de descida de uma massa de rocha 
ou solo coerente numa arriba litoral, inclui desabamentos (quedas), tombamentos 
(balançamentos) e deslizamentos (escorregamentos) planares e rotacionais. 

Para a erosão costeira os resultados obtidos pelo PREPCRAM concluem que na ilha da 
Madeira, a erosão costeira na base é menos suscetível no setor norte, onde se verificam 
menos zonas de praia, enquanto o sul é mais afetado, destacando-se a Praia Formosa, como 
sendo a área mais afetada por este fenómeno. Neste sentido, apenas cerca de 2% do total da 
extensão analisada corresponde a um grau de suscetibilidade elevado e 22% a uma 
suscetibilidade moderada. Também em Porto Santo se nota uma diferença entre o norte 
caracterizado por arribas praticamente inacessíveis e com suscetibilidade maioritariamente 
baixa e o sul com o seu extenso areal, onde se notam algumas áreas de suscetibilidade elevada 
e moderada (Figura 15). 
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Figura 15: Suscetibilidade de erosão costeira na base 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

Referente à erosão costeira na arriba, na ilha da Madeira, as áreas de suscetibilidade elevada 
encontram-se distribuídas por toda a costa, destacando-se (Figura 16): 

̶ O setor Oeste da ilha desde o Paul do Mar, concelho da Calheta até aos ilhéus da 

Janela no concelho de Porto Moniz. 

̶ O troço entre o Miradouro da Vigia, até ao Miradouro do Guindaste, no concelho de 

Santana. 

̶ Desde a Ribeira da Abegoaria, concelho Santa Cruz, até à Ribeira dos Pernais, 

concelho do Funchal. 

̶ Junto à Baia do Vigário, concelho Funchal. 

̶ Todo o setor junto ao Cabo Girão, concelho Câmara de Lobos. 

̶ Troço compreendido entre a Nossa Sra. da Glória até ao cais da Ribeira Brava. 

̶ Troço compreendido entre a Ribeira da Ponta do Sol e Madalena do Mar. 

As arribas existentes na ilha do Porto Santo localizam-se, sobretudo, nas vertentes norte e este 
da ilha, onde se registaram algumas quedas de blocos e ravinamentos, sendo esta a área com 
maior suscetibilidade de erosão no topo da arriba (PREPCRAM, 2015). 
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Figura 16: Suscetibilidade de erosão costeira em arribas 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

Torna-se ainda importante indicar que, em áreas densificadas como o Funchal, e devido à 
grande procura turística, a maioria das construções da orla do Funchal são empreendimentos 
turísticos, alguns deles localizados em áreas de zonas de arribas com elevado risco. No passado 
alguns dos empreendimentos tiveram de ser evacuados devido à ocorrência de ondas que 
ameaçavam galgar terra dentro. Isto deve-se além do mau ordenamento dos Municípios, à não 
existência um Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) (única região do país sem este 
plano). 

 

5.3.3.1.1.4 Síntese das tendências de evolução 

Após uma breve caracterização dos riscos naturais com maior incidência na RAM, será 
relevante mencionar, que apesar da consciencialização dos governantes dos riscos acrescidos 
que a ilha da Madeira tem em relação á ocorrência de aluviões, o ordenamento do território 
não é adequado. 

Verifica-se uma simplificação na obtenção de licenciamentos de obras e a redução do domínio 
hídrico marítimo, tornando-se mais uma ameaça, numa ilha onde não existe POOC e onde as 
ribeiras e escarpas continuam a ser ocupadas, pondo em causa a segurança pública. As 
deficiências de fiscalização da aplicação de condicionamentos ao ordenamento do território 
em zonas identificadas como sujeitas a cheias e movimentos de massa face a pressões para 
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urbanização nestas zonas reduzem a eficácia das medidas existentes de prevenção e mitigação 
dos efeitos destes riscos. 

A espectável alteração do regime de precipitação, bem como a elevação do nível médio do 
mar devido às prováveis alterações climáticas, juntamente com o eventual aumento da 
urbanização nas zonas com risco elevado, especialmente na ilha da Madeira, deverá aumentar 
a incidência de cheias e inundações, movimentos de massa e erosão costeira. 

 

5.3.3.1.2 Riscos Mistos 

5.3.3.1.2.1 Incêndios Florestais 

Um incêndio florestal pode ser definido como um fogo incontrolado que ocorra em espaços de 
vegetação abundante, como florestas, matas, áreas de incultos ou áreas agrícolas. Os 
incêndios florestais ocorrem geralmente no Verão, em dias quentes e secos, atingindo maiores 
proporções quando associados ao vento forte. São geralmente resultado de 
atividades/intervenção humana, quer por negligência, quer por atos de natureza criminosa; 
embora em menor número, podem também ser provocados por causas naturais (PREPCRAM, 
2015). 

Atendendo à Figura 17, a qual apresenta a distribuição espacial das áreas ardidas, no período 
2006 a 2013, constata-se que os incêndios ocorrem com maior frequência e expressão ao 
longo do sector sul da região, entre os concelhos de Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos, 
Ribeira Brava e Calheta. No sector norte da Região, embora também se verifiquem algumas 
ocorrências de incêndios no período em estudo, estas não ocorrem com tanta frequência e 
dimensão (PREPCRAM, 2015). 
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Figura 17: Distribuição Espacial das Áreas Ardidas 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

Na Ilha da Madeira as classes de suscetibilidade elevada e suscetibilidade moderada cobrem 
cerca de 60% do território, o que significa à partida, que a Ilha da Madeira apresenta em geral 
uma suscetibilidade de ocorrência de incêndios florestais considerável, principalmente em 
zonas de mato denso, florestas e áreas com declive acentuado (Figura 18 e Figura 19). 
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Figura 18: Suscetibilidade à ocorrência de Incêndios Florestais 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

Paralelamente, verifica-se que a classe de suscetibilidade baixa também se mostra expressiva, 
ocupando cerca de 35% da área total, surgindo maioritariamente em áreas onde predomina a 
vegetação herbácea natural. Por último, a classe de suscetibilidade nula ou não aplicável, 
incide apenas em 5% do território, englobando maioritariamente as áreas de tecido urbano 
contínuo, indústrias, cursos de água naturais, lagos e lagoas artificiais, ou praias dunas e areais 
costeiros (Figura 18 e Figura 19). 
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Figura 19: Percentagem de área ocupada por cada classe de suscetibilidade na Região Autónoma da 
Madeira 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

O Quadro 49 permite constatar que nos concelhos da Calheta e de Santa Cruz a classe de 
suscetibilidade elevada representa cerca de 31% da área de cada concelho, sendo os concelhos 
de Porto Moniz, Santana e São Vicente, os que apresentam menos percentagem nesta classe 
de suscetibilidade (inferior a 10%). Em relação à classe de suscetibilidade moderada, verifica-
se uma distribuição regular sempre acima dos 30% exceto em São Vicente onde representa 
apenas 19% da área total do concelho. A classe de suscetibilidade nula ou não aplicável 
predomina no Funchal, mostrando-se pouco expressiva nos restantes concelhos (PREPCRAM, 
2015). 

Quadro 49: Área e percentagem de cada classe de suscetibilidade, por concelho 

Concelho  Área (Km2) % 

Calheta 

Elevada 34,7 31 

Moderada 53,8 48 

Baixa 21,2 19 

Nula ou Não Aplicável 1,7 2 

Câmara de Lobos 

Elevada 10,7 21 

Moderada 25,4 49 

Baixa 12,7 24 

Nula ou Não Aplicável 3,3 6 

Funchal 

Elevada 17,7 24 

Moderada 29,5 40 

Baixa 10,8 15 

Nula ou Não Aplicável 15,3 21 

Machico 

Elevada 13,8 20 

Moderada 21,5 32 

Baixa 29,3 43 

Nula ou Não Aplicável 3,7 5 

Ponta do Sol Elevada 10,1 22 
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Concelho  Área (Km2) % 

Moderada 26,3 57 

Baixa 8,6 19 

Nula ou Não Aplicável 1,1 2 

Porto Moniz 

Elevada 4,9 6 

Moderada 26,9 32 

Baixa 50,1 61 

Nula ou Não Aplicável 0,9 1 

Ribeira Brava 

Elevada 18,7 29 

Moderada 36,5 56 

Baixa 8,8 13 

Nula ou Não Aplicável 11,4 2 

Santa Cruz 

Elevada 20,8 31 

Moderada 26,9 40 

Baixa 14,2 21 

Nula ou Não Aplicável 5,6 8 

Santana 

Elevada 7,3 8 

Moderada 37,4 39 

Baixa 49,2 52 

Nula ou Não Aplicável 1,5 2 

São Vicente 

Elevada 7,9 10 

Moderada 15,2 19 

Baixa 54,8 70 

Nula ou Não Aplicável 1,0 1 

Ilha da Madeira 

Elevada 146,7 19,8 

Moderada 299,3 40,4 

Baixa 259,7 35,0 

Nula ou Não Aplicável 35,6 4,8 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

Em suma, evidenciam-se duas tendências na distribuição espacial da suscetibilidade de 
ocorrência de incêndios florestais (PREPCRAM, 2015): 

̶ Suscetibilidade mais elevada nos concelhos a Sul (Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira 

Brava, Ponta do Sol e Calheta), sendo mais expressiva nas zonas de declive 

acentuado; 

̶ Suscetibilidade baixa nos concelhos situados a Norte (Porto Moniz, São Vicente e 

Santana). 
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A diferença dos resultados entre o norte e o sul da ilha deve-se principalmente aos diferentes 
tipos de ocupação do solo. Nos concelhos do norte predominam as florestas naturais da 
Madeira menos suscetíveis à propagação de incêndios, enquanto a Sul existe maior 
diversidade de ocupação do solo, como florestas de eucalipto e castanheiro, mato denso e 
vegetação herbácea natural, que têm maior facilidade de combustão (PREPCRAM, 2015). 

A Ilha de Porto Santo apresenta distribuição em apenas duas classes de suscetibilidade, sendo 
que 85% da área total da ilha incide sobre a classe de suscetibilidade baixa e 15% sobre 
suscetibilidade nula ou não aplicável. Este cenário justifica-se pela fraca diversidade de 
ocupação do solo e pelos declives pouco acentuados. A Ilha de Porto Santo é coberta na sua 
maioria, por vegetação herbácea natural e rocha nua, onde predomina a classe de 
suscetibilidade baixa. As áreas urbanas e zonas artificializadas correspondem à classe de 
suscetibilidade nula ou não aplicável. Existem ainda pequenos núcleos de florestas de 
resinosas que podem ser considerados os locais com maior suscetibilidade à ocorrência de 
incêndios florestais, embora através do modelo produzido não seja o suficiente para se 
considerar suscetibilidade moderada (PREPCRAM, 2015). 

 

5.3.3.1.2.2 Síntese das tendências de evolução 

A intensificação dos incêndios florestais implica um conjunto de alterações ao nível dos 
ecossistemas, e do equilíbrio hidrológico, incrementando o risco de cheias, bem como a 
poluição dos recursos hídricos. Paralelamente, as consequências mais gravosas dos incêndios 
representam uma ameaça para as populações. 

 

5.3.3.1.3 Riscos Tecnológicos 

A determinação do risco de poluição acidental numa massa de água é definida pela 
probabilidade de ocorrência de um acidente, num determinado período de tempo e 
atendendo à severidade das suas consequências. Os acidentes em estabelecimentos 
industriais, no transporte rodoviário e marítimo de mercadorias perigosas ou no transporte de 
produtos químicos em conduta, podem originar derrames de substâncias poluentes que, por 
escorrência ou infiltração, são suscetíveis de contaminar os recursos hídricos superficiais e/ou 
subterrâneos, comprometendo a sua utilização caso a mesma coloque em risco a vida de 
pessoas e/ou o ambiente. 

Os programas de medidas que integram os PGRH devem incluir medidas para prevenção de 
acidentes graves de poluição e medidas para sistemática proteção e valorização dos recursos 
hídricos. 

A RAM apresenta uma componente turística muito significativa e alguma agricultura, não 
existindo atividades industriais de dimensões significativas, à exceção de algum 
armazenamento de combustíveis e da deposição de resíduos sólidos urbanos. Assim, não é 
expectável a utilização/manipulação de substâncias químicas em quantidades apreciáveis. 
Como risco significativo na RAM destaca-se a exposição a derrames acidentais de 
hidrocarbonetos no mar, potenciada pelo grande número de embarcações que circulam nas 
águas territoriais da RAM. 



 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): RA da AAE                141 

Perante o exposto, a identificação das situações de risco de poluição acidental das massas de 
água superficiais e subterrâneas, considerou dois grupos, associadas a fontes fixas e a fontes 
móveis. 

Começando pelas fontes fixas, durante a produção, manuseamento, utilização ou 
armazenagem de determinadas substâncias podem ocorrer descargas acidentais de poluentes 
para linhas de água ou derrames de matérias perigosas passíveis de, por escorrência ou 
infiltração e direta ou indiretamente, contaminar as massas de água, tanto superficiais como 
subterrâneas. 

Na RH10, as áreas em que a atividade industrial é mais representativa concentram-se na 
vertente sul da ilha da Madeira, nos concelhos de Santa Cruz, Machico, Funchal e Câmara de 
Lobos. Contudo, além dos estabelecimentos industriais, a drenagem e tratamento de águas 
residuais, infraestruturas logísticas e/ou de armazenamento, unidades de tratamento de 
resíduos urbanos e industriais e áreas de indústria extrativa são suscetíveis de emissão 
acidental de substâncias perigosas para o meio ambiente. 

Relativamente às fontes móveis, aquando o transporte de substâncias perigosas entre centros 
produtores e distribuidores e os seus locais de consumo e utilização o risco de poluição 
acidental de massas de água é uma evidência. Considerando a potencial afetação dos recursos 
hídricos, das situações associadas a riscos móveis destacam-se os principais atravessamentos 
rodoviários de linhas de água da RH10 e as zonas portuárias e as águas territoriais da RAM. 

Sendo inviável a definição rigorosa no âmbito da caracterização das fontes móveis, associa-se a 
probabilidade e risco inerente de contaminação, no caso do transporte rodoviário, ao volume 
de tráfego das vias e respetiva relevância das mesmas em termos de deslocações regionais. 
Assume-se assim que uma via preferencial de tráfego terá uma maior frequência de pesados, 
aumentando a probabilidade de ocorrência de acidentes com os mesmos. Para o transporte 
marítimo, essa análise é já condicionada pelos principais portos da região, onde se assume um 
grau de risco superior. 

O risco inerente às fontes móveis não se associa assim diretamente às substâncias químicas, 
mas sim à importância da via de transporte em termos de frequência de meios de transporte 
de mercadorias perigosas. Das situações, relacionadas com acidentes com veículos de 
transporte de substâncias poluentes, suscetíveis de contaminar as massas de água superficiais 
e subterrâneas, destaca-se o transporte de combustíveis, entre os parques de armazenagem 
de combustíveis e os postos de abastecimento, bem como o transporte de matérias-primas 
para os estabelecimentos industriais e de produtos deles provenientes. 

Nas figuras seguintes apresenta-se uma espacialização da sensibilidade ambiental, 
respetivamente, da ilha da Madeira e da ilha de Porto Santo, relativamente aos 
atravessamentos que ocorrem sobre as massas de água superficiais e subterrâneas mais 
suscetíveis/vulneráveis à poluição. 
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Figura 20: Mapa de sensibilidade ambiental da Ilha da Madeira, para o transporte por estrada 

 

Fonte: URS (2012). 

Figura 21: Mapa de sensibilidade ambiental da Ilha da de Porto Santo, para o transporte por estrada 

 

Fonte: URS (2012) 

Refere-se ainda o tráfego marítimo nas costas do Arquipélago da Madeira (RH10), que 
constitui fonte de contaminação acidental, sobretudo pelo transporte de hidrocarbonetos e 
substâncias perigosas. Neste contexto, refere-se que no ano de 2010 a APRAM registou a 
entrada de cerca de 3.150 embarcações nos portos da RAM, destas, 85 embarcações 
correspondentes a butaneiros e a graneleiros líquidos entraram nos Portos do Funchal, 
Caniçal, Porto Santo e Porto dos Socorridos e na Companhia Logística da Madeira, S.A. 
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Analisando os riscos passíveis de gerar poluição acidental, começa-se pelos acidentes no 
transporte terrestre de mercadorias perigosas, que de acordo com o PREPCRAM (2015), na ilha 
da Madeira destacam-se a VIAEXPRESSO, a VR1 e a ER 120 (denominação anterior ER 101). Em 
Porto Santo, destaca-se a ER111, que liga o porto de Vila Baleira à Camacha.  

Figura 22: Transporte terrestre de mercadorias perigosas 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

Analisando os acidentes em áreas de ocupação industrial e parques empresariais, de acordo 
com o PREPCRAM, esta tipologia de risco é, grosso modo, reduzido, com exceção da Zona 
Franca Industrial, onde se localiza a Companhia Logística de Combustíveis da Madeira. O 
Parque Empresarial da Ribeira Brava apresenta cinco lotes com risco elevado, devido à 
presença de gasóleo, fuelóleo e betume. Na ilha do Porto Santo existe apenas um Parque 
Empresarial e apresenta em geral risco reduzido ou nulo. Destaca-se com risco elevado a 
empresa SPELTA - Produtos Petrolíferos, Unipessoal, Lda., pelo comércio de produtos 
petrolíferos e armazenamento de botijas de gás. 

Tendo em conta os dados do PREPCRAM (2015), na ilha da Madeira existem 61 postos e na ilha 
de Porto Santo cinco postos de abastecimento de combustível de venda ao público. No que diz 
respeito a postos de GPL, na RH10 existem nove. É, ainda de salientar, que nos aeroportos da 
Madeira, Porto Santo, na Central Térmica da Vitória e do Porto Santo, na Unidade de Gás dos 
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Socorridos e ainda na Companhia Logística de Combustíveis da Madeira existe um perigo 
acrescido decorrente da elevada quantidade de combustível armazenado. 

Relativo aos acidentes em estabelecimentos de armazenagem de produtos explosivos, o 
PREPCRAM (2015) indica que na RH10 localizam-se quatro estabelecimentos de armazenagem 
de explosivos devidamente licenciados e ainda três empresas de pirotecnia na ilha da Madeira. 

Agora no âmbito da Diretiva SEVESO II, na RH10 existem apenas três estabelecimentos ao 
abrigo desta Diretiva, nomeadamente a Companhia Logística de Combustíveis da Madeira, 
Unidade de Gás dos Socorridos e a Central Térmica da Vitória. 

Por fim, relativamente às emergências radiológicas, na RAM não existem centrais ou reatores 
nucleares e mesmo o transporte de material radioativo é considerado muito reduzido. Por este 
motivo, o PREPCRAM (2015) identifica apenas os locais cujas atividades estão enquadradas nos 
grupos de emergência radiológica IV e V, nomeadamente o Centro Radiológico do Funchal, 
Unidade de Medicina Nucleal, Unidade de Radioterapia do Funchal, Aeroporto da Madeira, 
Aeroporto do Porto Santo, Porto Marítimo do Funchal, Porto Marítimo do Caniçal e Porto 
Marítimo do Porto Santo. 

 

5.3.3.1.3.1 Síntese das tendências de evolução 

Com a elaboração do PREPCRAM, foram estabelecidas medidas de prevenção e mitigação dos 
efeitos dos acidentes de poluição acidental, cujas empresas e governo deverão tomar, 
presentes também no PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). Contudo, a conjuntura 
económica é desfavorável a investimentos, nomeadamente de estudos e instalação de 
equipamentos de prevenção. 

 

5.3.3.1.4 Adaptação aos Efeitos das Alterações Climáticas 

As alterações climáticas têm impactes significativos na distribuição temporal e espacial da 
disponibilidade dos recursos hídricos, quer em termos de oferta, quer de procura. Quanto à 
oferta, assiste-se a uma modificação do regime de precipitações que conduz a variações do 
volume e da distribuição temporal das disponibilidades de água superficiais e subterrâneas. No 
que respeita à procura, ocorrem alterações dos volumes de água consumidos pelas diversas 
atividades utilizadoras e modificações da distribuição temporal destes consumos (APA, 2012). 

O impacte das alterações climáticas sobre os fenómenos extremos parece, igualmente, estar a 
aumentar em resultado da alteração do regime de precipitação (maior variabilidade da 
precipitação anual e diária e uma maior incidência dos períodos húmidos em épocas de menor 
duração). A subida do nível médio do mar contribui para o aumento do risco de inundações 
costeiras e dos troços fluviais junto à costa (APA,2012). 

Face ao exposto, a ocorrência de alterações nos padrões de precipitação potencia riscos ao 
nível da quantidade e qualidade dos recursos hídricos, com repercussões diretas nas 
disponibilidades e qualidade de água para consumo humano e para as atividades económicas.  
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Qualquer alteração no sistema climático provocará alterações no ciclo hidrológico, pelo que 
importa analisar os potenciais impactes futuros nos recursos hídricos decorrentes das 
alterações climáticas. Para o efeito, utilizam-se modelos climáticos com vista a gerar cenários 
climáticos, tendo por base determinadas premissas e simplificações necessárias para simular o 
funcionamento complexo do sistema climático, estes encontram-se explicados no ponto 6.1 do 
PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) – Parte 2. 

A RAM, devido às suas caraterísticas e especificidades, possui uma particular vulnerabilidade 
aos impactes das alterações climáticas, nomeadamente ao aquecimento global e diminuição 
da precipitação, à elevação do nível médio do mar e aos eventos climáticos extremos (PRADA 
et al., 2015). Sendo que estes fenómenos meteorológicos extremos poderão potenciar e 
agravar situações de riscos naturais, como movimentos de massa, cheias e inundações. 

“As projeções climáticas para o Arquipélago da Madeira foram regionalizadas recorrendo aos 
cenários de emissões do “Special Report on Emissions Scenarios”13 para o séc. XXI, propostos 
pelo Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, sigla inglesa) em 2001, 
cobrindo um espectro diversificado de situações económicas, sociais, demográficas e 
ambientais, divididas nas famílias A1, A2, B1 e B2. Estes cenários têm correspondência com os 
novos cenários do IPCC (os “Representative Concentration Pathways) que pode ser consultada 
no Observatório CLIMA-Madeira” (GOMES et al., 2015) 

Em suma, os resultados dos cenários climáticos projetados para a RAM, para o horizonte 
temporal 2070-2099, conjeturam os seguintes efeitos principais: 

̶ Aumento generalizado da temperatura média, entre 1,3°C e 3°C; 

̶ Decréscimo da precipitação anual em cerca de 30%, no final do séc. XXI; 

̶ Diminuição da precipitação mais acentuada entre o Outono e a Primavera; 

̶ Maiores afetações no mês de janeiro (34% a 40% de reduções dos valores de 

precipitação); 

̶ Subida do nível médio do mar em 75 cm. 

Do ponto de vista dos cenários climáticos futuros, importa atender aos seus potenciais 
impactes em diversos setores, particularmente ao nível dos recursos hídricos da RH10. No que 
se refere aos recursos hídricos, as alterações terão efeitos ao nível da qualidade da água 
subterrânea (agravamento do fenómeno de intrusão salina na sequência do aumento da 
temperatura média, da diminuição da precipitação média e do aumento do nível médio do 
mar) e da disponibilidade de água subterrânea (reduções significativas nos caudais drenados 
pelas nascentes e galerias; redução dos níveis piezométricos dos furos e o aumento das 
necessidades para os diferentes usos). 

A análise dos presumíveis impactes nos recursos hídricos da RH10 foca-se, essencialmente na 
ilha da Madeira, onde os recursos hídricos subterrâneos constituem a principal fonte de 
abastecimento. Na ilha de Porto Santo, o abastecimento de água é quase em exclusividade 
efetuado por uma central de dessalinização, cuja operação não se espera ser 
significativamente afetada pelas alterações climáticas. 

                                                           
13 SRES, 2000. A Special Report on Emissions Scenarios of Working Group III of the IPCC, Cambridge University Press, Cambridge. 
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No âmbito do Projeto CLIMA-Madeira, a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos foi 
avaliada mediante a análise de 21 furos de captação. Para a avaliação da disponibilidade foram 
considerados os níveis piezométricos e os caudais de galerias, túneis e nascentes. Os 
resultados apontam para vulnerabilidades situadas, fundamentalmente, entre muito negativa 
a crítica, a longo prazo, ainda que associado a um baixo grau de confiança. Para o período 
atual e a curto prazo, prevê- se o agravamento do teor de cloretos em 6 dos 21 furos, 
encontrando-se todos os furos da Ribeira dos Socorridos e Ribeira de Machico com 
vulnerabilidade neutra [ver Quadro 6.6 do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) – Parte 2]. 

No que respeita à disponibilidade de água subterrânea, a avaliação da evolução dos caudais 
das galerias, túneis e nascentes, assim como dos níveis piezométricos dos furos, realizada no 
âmbito do projeto CLIMA-Madeira, confirmou a influência da variação da recarga nos valores.  

No âmbito do estudo, a análise dos níveis piezométricos incidiu sobre 12 furos, tendo a 
vulnerabilidade resultante variando entre neutra a negativa, para o período atual e futuro. 
Deste modo, prevê-se uma considerável diminuição do nível piezométrico estático a médio 
e/ou longo prazo. Contudo, os resultados evidenciam que, junto ao litoral, as disponibilidades 
ficarão diminuídas e comprometidas [ver Quadro 6.7 do PGRH do Arquipélago da Madeira 
(RH10) – Parte 2]. 

Quanto à análise da disponibilidade de água ao nível dos caudais de galerias, túneis e 
nascentes, no contexto do Projeto CLIMA-Madeira [ver Quadro 6.8 do PGRH do Arquipélago da 
Madeira (RH10) – Parte 2], os resultados indicam apenas que o Túnel 4 – Tornos apresentou 
uma vulnerabilidade atual negativa, enquadrando-se os restantes numa classe neutra. É a 
cotas mais elevadas que se localizam as galerias e nascentes mais vulneráveis à redução da 
recarga, particularmente a cotas acima dos 1.000 metros. 

Face aos cenários climáticos e potenciais impactes nos recursos hídricos, na RH10 a estratégia 
passará pela adoção de medidas que possibilitem a adaptação, procurando responder a um 
imperativo global, mas com concretização à escala local. Por outro lado, é fundamental uma 
abordagem multissetorial, atendendo ao caráter estratégico e transversal dos recursos 
hídricos enquanto elemento aglutinador dos diversos setores. 

Depois de analisados os impactes provocados pelas alterações climáticas na disponibilidade e 
qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, importa compreender quais as medidas já 
implementadas no sentido de os minimizar e, quais as estratégias necessárias para 
complementar as atuais medidas numa perspetiva de adaptação às alterações climáticas e 
atenuação dos respetivos impactes. 

Neste contexto, no âmbito do projeto do projeto CLIMA-Madeira (GOMES et al., 2015) são 
referidas como principais opções de adaptação para o setor dos recursos hídricos:  

̶ Redução das perdas de água no transporte e distribuição, na eficiência e 

racionalização dos consumos, concretamente através da instalação de equipamentos 

de medição para monitorização mais precisa dos caudais ao nível das captações e 

pontos de entrega; 

̶ Monitorização e aumento do conhecimento sobre as vulnerabilidades às alterações 

climáticas no que respeita à qualidade da água; 
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̶ Promoção de medidas para aumento da qualidade da água, nomeadamente através 

da reflorestação adequada de zonas degradadas e prevenção da destruição do 

coberto vegetal endémico, sobretudo nas zonas identificadas como de máxima 

infiltração, e da determinação de perímetros de proteção das captações de água 

destinadas ao consumo humano. 

São ainda propostas uma série de medidas de adaptação, atendendo a diferentes potenciais 
perigos decorrentes das alterações climáticas, de acordo com o apresentado no Quadro 50. 

Quadro 50: Medidas de adaptação às alterações climáticas 

Perigo Medidas de adaptação 

Temperatura 

Monitorização de pragas e agentes patogénicos agrícolas e florestais. 

Controlos de saúde na entrada na RAM de viajantes vindos de regiões onde as 
doenças transmitidas por vetores (Lyme, Dengue, Vírus do Nilo Ocidental, Malária, 
Chikungunya) são endémicas e desinfeção dos produtos importados. 

Chuvas torrenciais 

Promoção da conservação dos muros de suporte de terras (poios). 

Medidas de reflorestação baseadas em estudos prévios no sentido de avaliar as 
espécies e as formações vegetais que fornecem uma maior proteção ao solo. 

Elaboração de cartas de zonas inundáveis nos municípios com aglomerados 
urbanos atingidos por cheias (D.L.nº364/98). 

Fogos florestais 

Recuperação e reabilitação dos ecossistemas pós-incêndio, assegurando a 
respetiva monitorização. 

Controlo e erradicação de espécies vegetais invasoras. 

Ondas de calor 

Melhoria dos sistemas de informação de alerta e de intervenção. 

Planeamento e implementação de espaços urbanos verdes com espécies de baixo 
teor alergénico. 

Comunicação de forma regular à população e turistas do risco e das medidas a 
tomar. 

Secas 

Constituição de reservas estratégicas de água com aumento das estruturas de 
captação e adução de água em altitude (para fins múltiplos), tentando manter os 
caudais ecológicos mínimos. 

Desenvolvimento e implementação de planos de contingência de secas. 

Nível médio do mar 
Promover a adaptação das infraestruturas portuárias (com implicações no turismo, 
energia, trocas comerciais). 

Tempestades 
Implementação de um sistema de alerta de tempestades com capacidade para 
antever, em algumas horas, a aproximação de eventos climáticos extremos na ilha 
da Madeira e na ilha do Porto Santo. 

Fonte: Adaptado de GOMES et al., 2015. 

 

5.3.3.1.4.1 Síntese das tendências de evolução 

Relativamente à temática das alterações climáticas e, embora o Plano apresente medidas que 
podem no futuro vir a contribuir para uma melhor adaptação, a manutenção de uma fraca 
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eficiência nos sistemas de rega provavelmente poderá contribuir para o aumento da 
suscetibilidade aos efeitos das alterações climáticas, no contexto do provável aumento do 
consumo de água pelas culturas irrigadas. 

 

5.3.3.2 Descrição dos efeitos do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) 

No seguimento da caracterização do contexto atual e da análise futura sem aplicação do plano 
e por forma a operacionalizar a avaliação de efeitos do PGRH do Arquipélago da Madeira 
(RH10) ao nível do FCD Vulnerabilidade e Gestão dos Riscos, procedeu-se à análise dos 
objetivos estratégicos [PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) – Parte 5] direitamente 
relacionados com este FCD, que se pretende ser concretizados através do conjunto de 
medidas. 

O PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) apresenta, na Parte 6, um conjunto de medidas, 
inseridas nas várias áreas temáticas, com estreita relação com as questões da vulnerabilidade 
e gestão dos riscos, destacando-se: 

̶ AT2 – Qualidade da água: 

 Proteção das captações de água superficial; 

 Redução e controlo das fontes de poluição pontual; 

 Redução e controlo das fontes de poluição difusa. 

̶ AT3 – Quantidade de água: 

 Proteção da quantidade de água explorada em captações de água 

subterrânea;  

 Controlo da exploração e prevenção da sobre-exploração das massas de água 

subterrânea. 

̶ AT4 – Investigação e conhecimento: 

 Reformulação da rede de vigilância das águas superficiais; 

 Implementação das redes de monitorização operacional e de investigação 

das águas superficiais; 

 Reformulação das redes de monitorização da quantidade das águas 

superficiais; 

 Implementação das redes de monitorização operacional e de investigação 

das águas superficiais; 

 Plano de prevenção e minimização do risco de intrusão salina; 
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 Melhoria do inventário de pressões; 

 Desenvolvimento de estudos para definição e implementação de rede de 

monitorização das nascentes. 

̶ AT5 – Gestão de riscos: 

 Proteção contra cheias e inundações; 

 Melhoria das condições hidromorfológicas e ecológicas das massas de água 

superficiais; 

 Prevenção e minimização dos efeitos da poluição acidental; 

 Gestão integrada da evolução da zona costeira. 

̶ AT7 – Comunicação e sensibilização: 

 Sensibilização e formação. 

A implementação do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) envolve um conjunto de 
oportunidades e ameaças, que são identificados no próximo quadro, por critério (riscos 
naturais, riscos tecnológicos e adaptação aos efeitos das alterações climáticas). 
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Quadro 51: Descrição dos efeitos do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) no FCD Vulnerabilidade e Gestão dos Riscos 

Critério Oportunidades Ameaças 

Riscos Naturais (cheias e 
inundações, erosão costeira e 

movimentos de massa) 

 Ao longo dos tempos têm vindo a ser executados vários estudos e 
intervenções para regularização dos leitos das ribeiras e proteção 
de zonas urbanas em expansão. 

 O plano propõe a implementação de medidas que beneficiarão o 
esforço de prevenção e mitigação do efeito das cheias e 
inundações, de que se destacam a implementação dos planos de 
gestão de riscos de inundações e ações de reabilitação dos canais 
fluviais e vegetação marginal. Neste contexto, as medidas de 
prevenção e mitigação dos efeitos de cheias serão potenciadas. 

 O estabelecimento de um sistema de gestão integrada da 
evolução da zona costeira, suportado por ações de monitorização, 
permitirá estabelecer um zonamento que distinga as áreas de 
maior suscetibilidade à erosão costeira. A partir desta informação, 
e caso se justifique, poderão ser estabelecidas medidas que 
minimizem a erosão costeira. 

 Estão previstas algumas intervenções de estabilização de 
vertentes.  

 No âmbito do PGRH da RH10 não foram definidas medidas para a 
minimização do risco de movimentos de massa, uma vez que estes 
movimentos não condicionam o estado das massas de água. 
Porém mantendo-se as tendências sem o plano relacionadas com 
o aumento da ocupação da parte interior da ilha que poderá levar 
à ocupação de áreas de maior suscetibilidade à ocorrência de 
movimentos de massa de vertente.  

 Elevada ocupação urbana em áreas de leito de cheia, 
nomeadamente os principais equipamentos coletivos, podendo 
ser afetados em situações de cheia e inundações. 

 A maioria da orla do Funchal é constituída por empreendimentos 
turísticos, alguns deles localizados em áreas de zonas de arribas 
com elevado risco. Prevê-se futuramente que estes 
empreendimentos continuem a crescer, aumentado o risco de 
erosão costeira. 

 Inviabilização de implementação de algumas medidas devido a 
constrangimentos financeiros e logísticos. 

Riscos Mistos 

 Promoção da floresta como recurso turístico e de lazer; 

 Promoção de gestão florestal sustentável, que reduza o risco de 
incêndio; 

 Incremento dos equipamentos e infraestruturas disponíveis na 
região para combate de incêndios; 

 Existência do Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da 
Região Autónoma da Madeira; 

 Integração de cartografia municipal de risco de incêndio florestal 
nos processos de revisão dos PDM em curso; 

 Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais com a 
implementação das ações propostas nos PMDFCI. 

 Aumento do risco de incêndio como resultado de alterações no 
uso do solo, nomeadamente com o abandono do espaço rural; 

 Consequências dos incêndios mais gravosas; 

 Degradação ambiental e manchas florestais desqualificadas; 

 Conjuntura económica desfavorável a investimentos. 
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Critério Oportunidades Ameaças 

Riscos Tecnológicos 

 O melhor conhecimento das fontes de poluição (pontual e difusa), 
e capacidade de prevenção, com a definição de procedimentos e 
responsabilidades de atuação, terão efeitos positivos na 
minimização das pressões. 

 Inviabilização de implementação de medidas devido a 
constrangimentos financeiros e logísticos.  

Adaptação aos Efeitos das 
Alterações Climáticas 

 A implementação das medidas relativas à proteção e melhoria da 
qualidade e quantidade de águas superficiais e subterrâneas e 
minimização do risco de cheias e inundação, permitirá a mitigação 
da redução prevista das disponibilidades de água face ao 
consumo, o aumento da eficiência de utilização de água e da base 
de conhecimento necessária à gestão das disponibilidades à escala 
das bacias hidrográficas. Prevê-se a limitação da suscetibilidade a 
uma redução das disponibilidades hídricas e ao incremento da 
ocorrência de cheias em consequência das alterações climáticas. 

 Devido á progressiva ocupação na zona costeira, deverá verificar-
se a manutenção ou aumento da suscetibilidade à elevação do 
nível médio do mar. 

 Prevê-se a manutenção da fraca capacidade de armazenamento/ 
regularização das disponibilidades de água, limitando a 
capacidade de adaptação da RH10 a uma menor disponibilidade 
de água em consequência das alterações climáticas. 

 A inexistência de medidas especificamente dirigidas a medidas de 
mitigação dos efeitos das alterações climáticas. 
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5.3.3.3 Recomendações 

Após avaliar os efeitos esperados com a implementação do Plano sobre o FCD Vulnerabilidade 
e Gestão dos Riscos, apresentam-se um conjunto de recomendações com o objetivo de 
garantir que os potenciais efeitos negativos são colmatados e os positivos sejam potenciados: 

̶ Deverá potenciar-se a melhoria do sistema de previsão meteorológica da ilha, pois 

este será um importante instrumento para antever e controlar as eventuais situações 

adversas; 

̶ Recomenda-se a aplicação de uma política de ordenamento adequada às 

características naturais da região, impedindo a construção em zonas de leito de cheia, 

ou em áreas de elevada suscetibilidade de ocorrência de movimentos de massa. 

Deve-se aqui potenciar a criação de espaços verdes urbanos, que são cada vez menos 

em áreas urbanas; 

̶ Recomenda-se a inclusão de medidas específicas relativas à prevenção e atuação em 

caso de incidentes que envolvam matérias perigosas, que poderão ter efeitos nos 

recursos hídricos; 

̶ Inclusão de orientações para o desenvolvimento de uma estratégia para a 

minimização dos efeitos das alterações climáticas ao nível dos recursos hídricos, 

incluindo a identificação e caracterização das zonas mais suscetíveis; 

̶ Incentivar uma cultura de risco, onde os cidadãos possuem informação como deve 

atuar em situação de risco, de maneira a minimizar os danos nas pessoas e 

infraestruturas. 

 

5.3.4 FCD Governança 

5.3.4.1 Breve caracterização da situação atual e tendência de evolução sem 
plano 

A governança pode ser definida como a “capacidade estatal de implementar políticas e metas 
coletivas por meio de mecanismos e procedimentos capazes de expandir meios de interlocução, 
a participação social e a administração do jogo de interesses” e assenta num processo 
contínuo e flexível no qual interesses conflituantes ou díspares podem ser acomodados, para 
que a ação cooperativa possa ser adotada. 

A DROTA usa geralmente três meios para divulgação de informação relativa à gestão de 
recursos hídricos: 
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̶ Internet, para divulgação de informações relativas à gestão dos recursos hídricos, 

nomeadamente: perfis de águas balneares, a identificação de águas balneares em 

cada época balnear e a qualidade das águas balneares, bem como a lista de praias e 

marinas com Bandeira Azul e qualidade da água produzida para consumo humano; 

̶ Reuniões/sessões de participação pública (por exemplo sessões de divulgação do 

PGRH10), o Programa Eco-Escolas, destinado preferencialmente às escolas do ensino 

básico, relativamente aos temas da Água e do Mar. 

̶ Em situações ocasionais, de episódios de poluição de curta duração e situações 

anormais com repercussões na qualidade das águas balneares, a DROTA efetua a 

informação ao público no local das águas balneares, em colaboração com a 

Autoridade Marítima, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda 

Nacional Republicana (SEPNA) e autarquias locais. 

Os princípios de abertura e participação estão plasmados nos processos de consulta pública 
desenvolvidos. O processo de participação pública iniciou-se na fase preparatória da 
elaboração do projeto do Plano, tendo os interessados sido chamados a participar em dois 
momentos, no processo de consulta pública das Questões Significativas da Gestão da Gestão 
da Água (QSiGA) e no processo de consulta pública do PGRH do Arquipélago da Madeira 
(RH10). Foram promovidas sessões públicas para divulgação dos elementos em causa. 

A proposta do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) encontra-se, à data de elaboração do 
presente RA, em processo de consulta pública. No âmbito do procedimento de AAE procedeu-
se a uma consulta às ERAE que abarcou a definição do âmbito da AAE. O presente RA também 
será alvo de um processo de consulta pública. 

No que se refere à fase de implementação do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) realça-
se a forte aposta do plano num sistema de acompanhamento e avaliação que permitirá 
cumprir os princípios da “Boa Governança”, deixando antever uma elevada articulação com os 
atores chave e com os interessados em geral, no sentido de aumentar a transparência dos 
procedimentos, promover a participação pública e a sensibilização. 

 

5.3.4.1.1.1 Síntese das tendências de evolução 

A não implementação de plano poderá refletir-se numa fraca participação/intervenção das 
populações na gestão dos recursos hídricos, em divergência com a DQA (Madeira e Porto 
Santo), mas também num fraco desenvolvimento de ações de participação e sensibilização 
pública. 
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5.3.4.2 Descrição dos efeitos do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) 

No seguimento da caracterização do contexto atual e da análise futura sem aplicação do plano 
e por forma a operacionalizar a avaliação de efeitos do PGRH do Arquipélago da Madeira 
(RH10) ao nível do FCD Governança, procedeu-se à análise dos objetivos estratégicos [PGRH do 
Arquipélago da Madeira (RH10) – Parte 5] direitamente relacionados com este FCD, que se 
pretende ser concretizados através do conjunto de medidas. 

O PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) apresenta, na Parte 6, um conjunto de medidas, 
inseridas nas várias áreas temáticas, com estreita relação com a governança, com particular 
destaque para: 

̶ AT1 – Governança: 

 Ferramentas de apoio à aplicação da legislação nacional e comunitária de 

proteção da água; 

 Reforço da fiscalização das atividades suscetíveis de afetar as massas de água; 

 Elaboração de documentos reguladores para a RH10; 

 Reforço da aplicação dos códigos de boas práticas de ocupação do solo; 

 Estudos para definição e reavaliação de limiares de qualidade para as massas de 

água subterrânea onde ocorrem enriquecimentos naturais de determinadas 

substâncias; 

 Regulamentação e aplicação da Taxa de Recursos Hídricos. 

̶ AT7 - Comunicação e sensibilização: 

 Sensibilização e formação; 

 Avaliação do sucesso das medidas. 

 

A implementação do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) envolve um conjunto de 
oportunidades e ameaças, que são identificados no próximo quadro. 
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Quadro 52: Descrição dos efeitos do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) no FCD Governança 

Critério Oportunidades Ameaças 

Governança 

 Oportunidade de modernização e inovação das entidades 
intervenientes na gestão dos recursos hídricos; 

 Oportunidade para o aumento e consolidação das bases de 
conhecimento em matéria de recursos hídricos; 

 Fortalecimento da capacidade de ação das instituições em 
consequência da melhoria do quadro normativo e do aumento da 
capacidade fiscal e informativa. 

 Capacitação da DROTA no que respeita aos recursos e encargos 
para implementar e gerir todo o esforço de monitorização e 
fiscalização que a implementação do Plano irá requerer. 
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5.3.4.3 Recomendações 

Após avaliar os efeitos esperados com a implementação do Plano sobre o FCD Governança, 
apresentam-se um conjunto de recomendações: 

̶ Capacitação da DROTA no que respeita aos recursos e encargos para implementar e 

gerir todo o esforço de monitorização e fiscalização que a implementação do Plano 

irá requerer. 

̶ Promoção de guias de boas práticas, imposição de condições de licenciamento, 

recomendações variadas; 

̶ Reforço das competências dos agentes governativos e fiscalizadores no domínio da 

gestão e fiscalização dos recursos ecológicos e das atividades suscetíveis de afetar as 

massas de água. 

 

5.4 Análise dos cenários prospetivos do PGRH 

Os cenários prospetivos elaborados no âmbito do PGRH do Arquipélago da Madeira (descritos 
em detalhe na Parte 4 do mesmo e resumidos no capítulo 4.3.4 do presente relatório) 
centram-se sobretudo na questão das pressões sobre os recursos hídricos. 

Como foi possível verificar anteriormente, o presente PGRH contemplou três cenários 
prospetivos, que em termos estratégicos encontram-se relacionados com as possíveis 
dinâmicas e evoluções dos setores económicos, que se traduzem em pressões, e os impactes 
decorrentes, sobre os recursos hídricos da RH10. Os aumentos previstos nas pressões podem 
dificultar a consecução dos objetivos ambientais estabelecidos para as massas de água da 
RH10. 

Apesar de serem setores que possuem forte impacto nos recursos hídricos, no PGRH não 
foram realizadas análises de tendências, para os setores da energia, da pesca e aquicultura e 
da navegação, justificando-se pela dificuldade de quantificar as cargas e, consequentemente, 
os efeitos destes setores nas massas de água. Neste sentido, numa próxima geração do PGRH 
do Arquipélago da Madeira, seria interessante também proceder à sua análise, de forma a 
obter um maior conhecimento das determinantes e dinâmicas dos diferentes setores 
económicos. 

Também no PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) não inclui opções diferenciadas de 
intervenção para cada cenário. De facto o PGRH indica que “ (…) recomenda-se no 
planeamento da água a opção por um cenário Maximalista, não obstante a possível indução de 
distorções ao nível das incompatibilidades e vocações setoriais, que deverão ser corrigidas”. 
Assim o único referencial para a definição dos objetivos e programas de medidas foi o cenário 
maximalista. 
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A escolha desta opção centra-se no princípio da precaução, uma vez que o cenário maximalista 
abrange uma previsão de maiores cargas descarregadas e volumes captados, levando a que se 
gere maiores pressões sobre as massas de água. Também a escolha do pior cenário para a 
definição dos objetivos e medidas, permite acautelar melhor as incertezas associadas aos 
próprios cenários e assegurar um maior grau de proteção das massas de água, nomeadamente 
no que se refere aos objetivos ambientais a atingir. 

Tendo em consideração que esta opção poderá criar distorções caso a situação real das 
pressões evolua efetivamente para um cenário minimalista a longo prazo, será necessário que 
o plano disponha de meios de avaliação e acompanhamento da evolução da situação 
conjuntural para ajustar a gestão e a implementação das medidas às pressões realmente 
sentidas na RH10 e adequar as medidas previstas e objetivos à evolução da mesma. 

 

5.5 Avaliação da compatibilidade entre os objetivos da AAE e os objetivos do 
PGRH da RH10 

Apresenta-se seguidamente a avaliação da compatibilidade entre os objetivos definidos para a 
presente AAE e os objetivos do PGRH para a RH10. 

Os PGRH, pela sua formulação e pelos objetivos que prosseguem, são planos muito orientados 
pela necessidade proteger e gerir da forma sustentável os recursos hídricos e, como tal, 
abarcam orientações de cariz ambiental que convergem, em grande medida, para as questões 
ambientais normalmente consideradas em processos de AAE. 

 

5.5.1 Análise de compatibilidade dos Objetivos Estratégicos para a RH10 

No Quadro 53 ilustram-se os pontos de contacto entre as diferentes apostas do PGRH do 
Arquipélago da Madeira (RH10) a nível dos seus objetivos estratégicos e os objetivos que 
foram definidos para a AAE, por cada FCD. Fazendo uma análise geral da compatibilidade, 
retêm-se os seguintes aspetos gerais: 

̶ É significativa a abrangência dos OE2 (atingir e manter o bom estado/potencial das 

massas de água) e OE3 (assegurar as disponibilidades de água para as utilizações 

atuais e futuras) do PGRH, com os quais se observam cruzamentos com quase todos 

os objetivos de avaliação da AAE, pelo que a sua formulação nos sugere tratar-se na 

verdadeira missão do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). 

̶ Também o OE8 (assegurar a compatibilização da política da água com as políticas 

setoriais) é outro dos objetivos estratégicos do PGRH do Arquipélago da Madeira 

(RH10) onde se verifica uma compatibilidade com quase todos objetivos que 

integram o FCD, demonstrando a importância desta integração para uma gestão 
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sustentável dos recursos hídricos, no respeito pelas orientações de ambiente e 

sustentabilidade consideradas na presente AAE. 

̶ Relativo ao OE5 (promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à 

água) apenas não foram identificadas compatibilidades com os objetivos OAAE5 

(avaliar a sustentabilidade socioeconómica dos serviços da água) e OAAE6 (identificar 

as principais utilizações dos recursos hídricos e comparar a sua importância 

económica com a representatividade dos consumos de água) do FCD Recursos 

Hídricos e ao nível do FCD Governança com o OAAE14 (assegurar a disponibilização 

de informação e favorecer a participação pública). 
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Quadro 53: Avaliação da compatibilidade dos Objetivos Estratégicos do PGRH da RH10 com os Objetivos da AAE para cada FCD 

Objetivos Estratégicos do PGRH10 

Recursos Hídricos Recursos Naturais 
Vulnerabilidade e Gestão de 

Riscos 
Governança 

OAAE1 OAAE2 OAAE3 OAAE4 OAAE5 OAAE6 OAAE7 OAAE8 OAAE9 OAAE10 OAAE11 OAAE12 OAAE13 OAAE14 OAAE1 15 

OE1 - Adequar a Administração Pública na gestão da água N N N N C N N N N N N N FC N N 

OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água FC FC FC FC C C FC FC FC FC FC FC C N N 

OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras FC FC FC FC FC FC C C C FC FC FC FC N N 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos C C C C ? ? C C C N N N FC N FC 

OE5 - Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água FC C C C N N FC C C FC FC FC C N C 

OE6 - Promover a sustentabilidade económica da gestão da água C N N N FC FC N N N N N N FC N N 

OE7 - Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água N N N N N N N N N N N N FC FC N 

OE8 - Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais FC FC FC C FC C FC C FC FC FC FC FC N FC 

 

N Compatibilidade não identificada ? Compatibilidade incerta C Compatível FC Fortemente compatível 
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5.5.2 Análise de compatibilidade dos Objetivos Operacionais para a RH10 

No Quadro 54 ilustram-se os pontos de contacto entre os objetivos operacionais do PGRH do 
Arquipélago da Madeira (RH10) e os objetivos que foram definidos para a AAE, por cada FCD. 
Da análise do quadro mencionam-se os seguintes aspetos mais relevantes: 

̶ O OO3.3 (promover as boas práticas para um uso eficiente da água) e o OO8.1 

(assegurar a integração da política da água com as políticas setoriais) são compatíveis 

com a quase totalidade dos objetivos que integram o FCD, sendo as únicas exceções o 

OAAE14 (assegurar a disponibilização de informação e favorecer a participação 

pública) no caso do OO3.3 e o OAAE14 (assegurar a disponibilização de informação e 

favorecer a participação pública) e OAAE1 15 (aprofundar o conhecimento técnico-

científico relativo aos recursos hídricos) no caso do OO8.1. 

̶ Como sucede na avaliação de objetivos estratégicos, é possível encontrar objetivos 

com mais densidade de convergência merecendo especial destaque os OO2.2 – 

Atingir e manter o Bom estado das massas de água reduzindo os impactes através de 

uma gestão adequada das pressões, 3.2 – Assegurar os níveis de garantia adequados 

a cada tipo de utilização minimizando situações de escassez, 5.1 - Promover a gestão 

dos riscos associados a secas, cheias, erosão costeira e acidentes de poluição e 8.1 – 

Assegurar a integração da política da água com as políticas setoriais, que se 

evidenciam como os mais relevantes desta análise. 
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Quadro 54: Avaliação da compatibilidade dos Objetivos Operacionais do PGRH da RH10 com os Objetivos da AAE para cada FCD 

Objetivos Estratégicos do PGRH10 
Recursos Hídricos Recursos Naturais 

Vulnerabilidade e Gestão de 
Riscos 

Governança 

OAAE1 OAAE2 OAAE3 OAAE4 OAAE5 OAAE6 OAAE7 OAAE8 OAAE9 OAAE10 OAAE11 OAAE12 OAAE13 OAAE14 OAAE1 15 

OO1.1 - Adequar e reforçar o modelo de organização institucional da gestão da água N N N N FC FC N N N N N N FC N N 

OO1.2 - Aprofundar e consolidar os exercícios de autoridade e de regulação da água N N N N FC FC N N N N N N FC N N 

OO2.1 – Assegurar a existência de sistemas de classificação do estado adequados a 
todas as tipologias estabelecidas para cada categoria de massas de água 

N N FC C N N FC N N N N N N C FC 

OO2.2 – Atingir e manter o bom estado das massas de água reduzindo ou eliminando 
os impactes através de uma gestão adequada das pressões 

C C FC FC N N FC N N FC FC FC FC N C 

OO2.3 – Assegurar um licenciamento eficiente através da aplicação do Regime jurídico 
do Licenciamento das Utilizações dos Recursos Hídricos (RJURH) 

N N C C FC FC N N N N N N FC N N 

OO3.1 - Avaliar as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas, através de uma 
metodologia nacional harmonizada 

FC FC N N N N N N N N N N N N FC 

OO3.2 - Assegurar os níveis de garantia adequados a cada tipo de utilização 
minimizando situações de escassez de água através de um licenciamento eficiente e 
eficaz, de uma fiscalização persuasiva e do uso eficiente da água 

FC C C C FC FC ? N N FC FC FC FC N C 

OO3.3 - Promover as boas práticas para um uso eficiente da água FC FC C C FC FC C C C C FC FC FC N FC 

OO4.1 - Assegurar a sistematização e atualização da informação das pressões sobre a 
água 

N N C FC N N N N N N N N N N FC 

OO4.2 - Assegurar o conhecimento atualizado do estado das massas de água C C FC C N N C C N N N N N N FC 

OO5.1 - Promover a gestão dos riscos associados a secas, cheias, erosão costeira e 
acidentes de poluição 

C N C C N N C C N FC FC FC FC N N 

OO5.2 - Promover a melhoria do conhecimento das situações de risco e a 
operacionalização dos sistemas de previsão, alerta e comunicação 

N N N N N N N N N FC FC FC N N FC 

OO6.1 - Intensificar a aplicação do princípio do utilizador-pagador N N N ? FC FC N N N N N N FC N N 

OO6.2 - Garantir instrumentos de desenvolvimento da política da água integrando o 
crescimento económico 

C N C C FC FC N N N N N N FC N 
N 

OO6.3 - Garantir a correta aplicação da TRH e a transparência na utilização das receitas C N C C FC FC N N N N N N FC N N 

OO7.1 - Assegurar a comunicação e a divulgação sobre a água, promovendo a 
construção de uma sociedade informada e sensibilizada para a política da água 

N N N N N N N N N N N N C FC C 

OO7.2 - Assegurar um aumento dos níveis de participação e intervenção da sociedade e 
dos setores de atividade nas questões relacionadas com a gestão da água 

N N N N N N N N N N N N C FC C 

OO8.1 - Assegurar a integração da política da água com as políticas setoriais FC FC FC C FC C FC C C C C C FC N N 

OO8.2 - Assegurar a coordenação setorial da gestão da água na região hidrográfica C C C C C C C C C N N N FC N N 

 

 

N Compatibilidade não identificada ? Compatibilidade incerta C Compatível FC Fortemente compatível 



 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): RA da AAE                162 

6 PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

A Diretiva 2001/42/CE, do Parlamento e do Conselho, de 27 de junho, estabelece a 
importância dos processos de AAE para garantirem a gestão e monitorização dos efeitos 
ambientais decorrentes da execução de planos e programas. 

O artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
58/2011, de 4 de maio, indica que “as entidades responsáveis pela elaboração dos planos e 
programas avaliam e controlam os efeitos significativos no ambiente decorrentes da respetiva 
aplicação e execução, verificando a adoção das medidas previstas na declaração ambiental, a 
fim de identificar atempadamente e corrigir os efeitos negativos previstos”. 

Na monitorização do plano (Fase de Seguimento e Monitorização) a utilização de indicadores é 
uma ferramenta essencial na gestão e avaliação das opções tomadas, permitindo monitorizar 
os impactes estratégicos resultantes da implementação das opções estratégicas e das medidas 
do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). 

“A monitorização e a avaliação do ciclo de decisões estratégicas são inevitáveis em processos 
estratégicos como condição para a gestão da incerteza” (Partidário, 2012:56). 

O PGRH integra no Sistema de Promoção, Acompanhamento e Avaliação um leque alargado de 
indicadores, onde se prevê momentos específicos de avaliação ou monitorização do estado de 
implementação das metas, objetivos e ações preconizadas, de forma a avaliar os efeitos sobre 
a evolução das pressões exercidas e do estado das massas de água. 

Deste modo, o Plano de Monitorização da AAE pretende complementar esta abordagem, no 
sentido de otimizar o processo global de acompanhamento através da potenciação de 
sinergias. 

Assim sendo, a definição de indicadores para o seguimento e monitorização dos efeitos do 
Plano do ponto de vista da AAE, naturalmente, apresenta fortes complementaridades com a 
definição de indicadores de desempenho dos próprios Planos. 

Concluindo o plano de monitorização definido inclui indicadores apoiados num conjunto de 
instrumentos de avaliação (Quadro 55), contribuindo assim para o controlo efetivo e 
sistemático do desempenho e conformidade do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). 
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Quadro 55: Indicadores de monitorização da AAE do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) 

FCD Indicador (unidade) Periocidade 
Entidade associada/ Fonte de 

Informação 

R
ec

u
rs

o
s 

H
íd

ri
co

s 

Disponibilidade hídrica anual, por origem (hm3/ano) Anual 
ARM, S.A., Câmaras municipais, 

DROTA 

Necessidades hídricas dos vários setores de 
atividade económica (hm3/ano) 

Anual 
ARM, S.A., Câmaras municipais, 

DROTA 

Utilização setorial da água (urbano, agrícola, 
industrial, turismo) (%) 

Anual DRE, INE, DROTA 

Nível de atendimento de sistemas de tratamento de 
águas residuais industriais (%) 

Anual 
ARM, S.A., Câmaras municipais, 

DROTA 

Nível de atendimento de sistemas de tratamento de 
águas residuais urbanas (%) 

Anual 
ARM, S.A., Câmaras municipais, 

DROTA 

Nível de atendimento de sistemas públicos de 
abastecimento de água urbano (%) 

Anual 
ARM, S.A., Câmaras municipais, 

DROTA 

Perdas no sistema de abastecimento público de 
água (% total água captada) 

Anual ARM, S.A., Câmaras municipais 

Estado ecológico das massas de água superficiais 
(%): Excelente, Bom, Razoável, Medíocre, Mau 

Trienal DROTA 

Estado químico das massas de água superficiais (%): 
Bom, Insuficiente 

Trienal DROTA 

Estado final das massas de água superficiais (%): 
Excelente, Bom, Razoável, Medíocre, Mau 

Trienal DROTA 

Massas de água subterrânea em risco por pressão 
tópica e difusa (n.º) 

Trienal DROTA 

Massas de água subterrânea com estado químico 
Bom (%) 

Trienal DROTA 

Estado final das massas de água subterrânea (%): 
Bom e Medíocre 

Trienal DROTA 

Massas de água superficiais com estado final 
indeterminado (%) 

Trienal DROTA 

Massas de água subterrâneas com estado final 
indeterminado (%) 

Trienal DROTA 

Massas de água monitorizadas relativamente à 
quantidade de água (%) 

Anual DROTA 

Massas de água interiores sem monitorização (%) Anual DROTA 

Massas de águas costeiras sem monitorização (%) Anual DROTA 

Descargas pontuais que potencialmente contribuem 
para o estado das massas de água subterrânea (n.º 

por massa de água subterrânea) 
Anual DROTA 

Descargas diretas (sem tratamento) de águas 
residuais urbanas em águas superficiais (n.º e caudal 

estimado) 
Anual 

ARM, S.A., Câmaras municipais, 
DROTA 

Cargas totais (pontuais e difusas) de CBO5, CQO, N, 
P e de SST em águas superficiais (t/ano) 

Trienal 
DROTA (com base em 

estimativas e/ou em dados 
comunicados pelas entidades) 

Nível de recuperação de custos dos sistemas Anual AMR,S.A, Câmaras municipais 
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FCD Indicador (unidade) Periocidade 
Entidade associada/ Fonte de 

Informação 

urbanos de abastecimento de água (em alta e baixa) 
(%) 

Nível de recuperação de custos dos sistemas 
urbanos de drenagem e tratamento de águas 

residuais (em alta e baixa) (%) 
Anual ARM, S.A, Câmaras municipais 

Nível de recuperação de custos nos 
aproveitamentos hidroagrícolas públicos (%) (por 

perímetro) 
Anual 

ARM, S.A., Associações de 
Regantes 

Nível de recuperação de custos nos sistemas de 
fornecimento de água predominantemente à 

indústria (%) 
Anual ARM,S.A. 

Número de captações (nascentes, furos, drenos, 
etc.) por massa de água subterrânea monitorizadas 

relativamente à quantidade da água (n.º) 
Anual DROTA 

Captações protegidas de águas superficiais com 
perímetros de proteção aprovados (%) 

Anual DROTA 

Número por tipo (nascente, furo, dreno, etc.) de 
captações de água subterrânea com perímetros de 

proteção aprovados (n.º) 
Anual DROTA 

R
ec

u
rs

o
s 

N
at

u
ra

is
 e

 B
io

d
iv

er
si

d
ad

e
 

Massas de água que integram zonas designadas 
para a proteção de habitats e/ou espécies para os 

quais a manutenção ou melhoria do estado da água 
é um fator importante para a sua conservação (n.º) 

Trienal DROTA 

Área ocupada por habitats naturais e seminaturais 
constantes do anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, 

de 24 de fevereiro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 
156-A/2013, de 8 de novembro) em estado 

favorável de conservação, face a área de habitats 
incluídos no mesmo documento em estado 
desfavorável de conservação (ha/ha e %/%) 

Anual IFCN 

Zonas protegidas designadas para a proteção de 
águas doces superficiais destinadas à produção de 

água para consumo humano (n.º) 
Anual DROTA 

Estado final das massas de água inseridas em zonas 
protegidas (%): Excelente, Bom, Razoável, Medíocre, 

Mau 
Trienal DROTA 

Classificação das águas balneares (%): Qualidade 
excelente, boa, aceitável, má 

Anual DROTA 

Zonas protegidas designadas como zonas balneares 
(n.º e % face ao anterior momento de avaliação) 

Anual DROTA 

Captações de águas subterrâneas para produção de 
água para consumo humano monitorizadas (%) 

Anual DROTA 

Ações de controlo da qualidade das águas balneares 
(n.º) 

Anual DROTA 

Caracterização biológica das massas de água 
superficiais e sua base cartográfica (%) 

Anual DROTA 

Elementos de qualidade biológica a utilizar no 
sistema de classificação do estado das massas de 

água superficiais (n.º) 
Anual DROTA 
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FCD Indicador (unidade) Periocidade 
Entidade associada/ Fonte de 

Informação 

Massas de água superficiais rios com coberto 
vegetal (galeria ripícola e vegetação aquática) 

natural (%) 
Trienal DROTA, IFCN 

Presença e distribuição de espécies exóticas - N.º e 
área de distribuição (ha; massas de água) 

Anual IFCN 

Ações de controlo de espécies invasoras (nº ou ha) Anual IFCN 

Espécies com interesse para a conservação, em 
áreas associadas ou envolvente a massas de água 

(n.º) 
Anual DROTA, IFCN 

Estações de monitorização quantitativa da 
abundância relativa dos recursos pesqueiros (N.º) 

Anual DRP 

Manutenção de caudais ecológicos (n.º) Anual DROTA 

Habitats e espécies aquáticas recuperados pela 
reposição de caudais (n.º) 

Trienal IFCN, DROTA 

Intervenções de reabilitação da galeria ripícola (% 
face à extensão de galerias ripícolas degradadas) 

Trienal DROTA, IFCN 

Ações desenvolvidas para preservação/valorização 
das massas de água rios e das galerias ripícolas 

associadas (n.º e km/ha) 
Anual DROTA, IFCN 
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Áreas com risco significativo de cheias e inundações 
com planos de prevenção, aviso e alerta (%) 

Trienal 
SRPC, DROTA, Câmaras 

municipais, DRESC 

Ocorrências de cheias ou inundações, movimentos 
de massa ou galgamentos costeiros com danos 

pessoais ou materiais (n.º) 
Anual 

DROTA, SRPC, Capitania do 
Funchal 

Acidentes graves de poluição (n.º) Anual SRPC, DROTA 

Locais onde podem ocorrer acidentes de poluição 
com planos de segurança e emergência aprovados 

(%) 
Trienal 

SRPC, DROTA, Capitania do 
Funchal, APRAM, ANAM, SDM 

(ZFI), Parques 
Empresariais/Industriais 

Situações de instabilidade de vertentes (n.º) Anual 
DROTA, SRPC, Capitania do 

Funchal, DRESC 

Situações de instabilidade de linha de costa em 
arriba (n.º total e por km) 

Anual 
DROTA, SRPC, Capitania do 

Funchal 

Área com risco médio a elevado de erosão costeira 
intervencionada com medidas de redução da erosão 

(%) 
Trienal DROTA 

População em situação de risco de cheia ou 
inundação (n.º habitantes) 

Trienal 
DROTA, LREC, DRESC, SRPC, 

Câmaras municipais 

População afetada por erosão costeira e 
deslizamento de massas (n.º) 

Anual DROTA, LREC, DRESC, SRPC 

População afetada por acidentes graves de poluição 
(n.º) 

Anual SRPC, DROTA 

Sistemas de alerta de cheias/ inundações a 
montante (n.º) 

Anual DROTA 

Massas de água objeto de medidas para prevenir e 
mitigar os impactes da poluição acidental (n.º) 

Anual DROTA 
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FCD Indicador (unidade) Periocidade 
Entidade associada/ Fonte de 

Informação 

Medidas de minimização e prevenção dos impactes 
dos riscos naturais implementadas (n.º) 

Anual DROTA 

Medidas implementadas com adaptação e 
mitigação das alterações climáticas (n.º) 

Anual DROTA 

G
o

ve
rn
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Reuniões/workshops realizados (n.º) Anual DROTA 

Inclusão de orientações do PGRH em programas e 
documentos estratégicos setoriais (n.º por tipo); 

Anual DROTA 

Ações de divulgação de informação, consulta e 
participação pública sobre a gestão dos recursos 

hídricos na RH10 (n.º) 
Anual DROTA 

Documentos de boas práticas/guias de orientação 
técnica publicados (n.º) 

Anual DROTA 

Projetos de investigação orientados para os 
recursos hídricos da RH10 (n.º) 

Anual DROTA 

Monitorização das massas de água na RH10 (n.º e % 
de massas de água monitorizadas) 

Anual DROTA 
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7 CONCLUSÕES 

O procedimento de AAE constitui-se como um instrumento de apoio à tomada de decisão no 
âmbito do processo de planeamento, através da identificação e avaliação de FCD 
consentâneos com os objetivos estratégicos do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10).  

Para este caso específico, o presente relatório e o processo que o sustenta terá dado um 
contributo concreto para a solução final encontrada ao nível da proposta do PGRH do 
Arquipélago da Madeira (RH10). Assim julga-se que o processo da AAE representou um 
contributo substantivo na forma como a proposta do plano acaba por ser apresentada e, em 
particular, nas medidas e ações preconizadas por este. 

O processo da AAE permitiu a identificação de objetivos de proteção ambiental, efeitos 
significativos e medidas preventivas, associadas às propostas do plano, apontando igualmente, 
um conjunto de recomendações que visam a mitigação dos eventuais efeitos negativos e 
potenciação dos efeitos positivos sobre o ambiente. 

De seguida são apresentadas as principais conclusões da análise ao nível das oportunidades e 
das ameaças geradas pela implementação do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), bem 
como a síntese das recomendações propostas no sentido de potenciar e mitigar, 
respetivamente, as oportunidades e as ameaças identificadas. 

 

7.1 Síntese da Avaliação 

Em resultado da avaliação efetuada ao Programa de Medidas do PGRH do Arquipélago da 
Madeira (RH10) sistematizam-se seguidamente as principais oportunidades e ameaças 
identificadas. 

7.1.1 Oportunidades: 

̶ Aumento da disponibilidade de água para a satisfação das necessidades dos 

ecossistemas através do estabelecimento de critérios específicos para a 

implementação de perímetros de proteção quantitativa e de zonas de proteção 

especiais; 

̶ As medidas que visam a redução de perdas de água nos sistemas de abastecimento 

de água representam uma oportunidade de diminuir os custos associados ao 

funcionamento destes sistemas, e também para reduzir a pressão quantitativa sobre 

os recursos hídricos e assegurar um uso mais eficiente da água; 

̶ A aplicação das medidas, como o incremento da monitorização da qualidade e 

quantidade de recursos hídricos, de delimitação de massas de água e investigação 

referente às pressões e aos habitats dependentes de água deverá aumentar 
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significativamente o grau de conhecimento sobre as massas de água e ecossistemas e 

atividades associados. 

̶ A melhoria da qualidade da água constituir-se-á, ainda, como uma oportunidade para 

o incremento das atividades ligadas diretamente aos recursos hídricos. 

̶ As medidas de avaliação, fiscalização, prevenção e controlo das fontes de poluição 

pontual e difusa terão efeitos positivos na redução das pressões sobre os recursos 

hídricos, originadas pelos setores da indústria, resíduos, agropecuária, golfe e 

aquiculturas; 

̶ A Taxa de Recursos Hídricos permitirá aumentar o nível de recuperação dos serviços 

da água. 

̶ A recuperação dos custos dos serviços das águas representará uma oportunidade 

para aumentar a sustentabilidade dos serviços das águas, para fazer face aos custos 

de operação e renovação. 

̶ Aumento da percentagem de habitats com grau de conservação favorável em 

detrimento de habitats com grau de conservação desfavorável. 

̶ As medidas de minimização das alterações hidromorfológicas representam uma 

oportunidade para a conservação de espécies e manutenção da estrutura ecológica e 

promoção do bom estado ecológico dos cursos de água. 

̶ O plano propõe a implementação de medidas que beneficiarão o esforço de 

prevenção e mitigação do efeito das cheias e inundações, de que se destacam a 

implementação dos planos de gestão de riscos de inundações e ações de reabilitação 

dos canais fluviais e vegetação marginal. 

̶ O estabelecimento de um sistema de gestão integrada da evolução da zona costeira, 

suportado por ações de monitorização, permitirá estabelecer um zonamento que 

distinga as áreas de maior suscetibilidade à erosão costeira. 

 

7.1.2 Ameaças: 

̶ Conflito de usos face às necessidades de água para satisfação das necessidades das 

populações e atividades económicas. 
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̶ Manutenção da fraca capacidade de armazenamento/regularização das 

disponibilidades de água, limitando a capacidade de adaptação da RH10 a uma 

menor disponibilidade de água em consequência das alterações climáticas. 

̶ As medidas previstas com objetivo de assegurar a proteção das massas de água, 

nomeadamente as medidas de controlo das descargas diretas de poluentes ou de 

fiscalização e revisão das condições de descarga das indústrias poderão ser um 

desincentivo à instalação e/ou criação de empresas, pelo peso financeiro que 

poderão implicar. 

̶ O aumento progressivo e generalizado das tarifas médias, de forma a recuperar os 

custos de serviços da água, poderão representar uma ameaça para as famílias mais 

carenciadas e com menor poder de compra e para as atividades económicas com 

maiores debilidades. 

̶ Aumento da pressão sobre os recursos hídricos proveniente da existência e 

manutenção de espécies exóticas/invasoras. 

̶ As medidas relacionadas com projetos de regularização fluvial podem constituir uma 

ameaça para as espécies e habitats e rede ecológica. 

̶ Elevada ocupação urbana em áreas de leito de cheia, nomeadamente os principais 

equipamentos coletivos, podendo ser afetados em situações de cheia e inundações. 

̶ Presença de empreendimentos turísticos em áreas de zonas de arribas com elevado 

risco. Prevê-se futuramente que estes empreendimentos continuem a crescer, 

aumentado o risco de erosão costeira. 

̶ A inexistência de medidas especificamente dirigidas a medidas de mitigação dos 

efeitos das alterações climáticas. 

 

7.2 Síntese das Recomendações 

Apresenta-se seguidamente uma síntese das recomendações consideradas relevantes no 
âmbito do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): 

̶ Articulação das Medidas com os vários setores utilizadores da água: 

 Assegurar que na definição dos NRC para os vários setores utilizadores da 

água se têm em devida consideração as consequências sociais, ambientais e 

económicas da aplicação do princípio da recuperação dos custos, 
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nomeadamente no que respeita ao rendimento das famílias e 

enquadramento socioeconómico e da capacidade/fragilidade das atividades 

económicas da RH10; 

 Alargar a análise do nível de recuperação de custos a todas as entidades 

gestoras. 

̶ Proposta de implementação de medidas que visem o aumento do grau de 

conhecimento das massas de água: 

 Aumentar o grau de conhecimento das massas de água, principalmente as 

massas de água artificiais ou fortemente modificadas, para o qual, 

atualmente não existem dados. Sendo uma oportunidade na próxima 

geração do PGRH incluir os dados referentes a estas massas; 

 Necessidade de implementar redes de monitorização operacional e 

investigação nas massas de água superficiais; 

 Necessidade de implementar redes de monitorização do estado químico e 

qualitativo das massas de água subterrâneas, de forma a complementar a 

informação já obtida pela rede de monitorização nas zonas protegidas de 

captação de águas para consumo humano. 

̶ Proposta de estudos específicos ou guias de boas práticas: 

 Integração das medidas de boas práticas e de promoção do uso eficiente da 

água numa perspetiva programática integrada dirigida à generalidade dos 

setores utilizadores da água. O turismo, pelo potencial de desenvolvimento 

que apresenta na região, deve merecer, de facto, uma abordagem específica 

na promoção do uso eficiente do recurso, nomeadamente, através da 

promoção de boas práticas; 

 Promoção de estudos de avaliação do impacto económico das medidas de 

gestão do setor dos recursos hídricos nos outros setores económicos; 

 Inclusão de orientações para o desenvolvimento de uma estratégia para a 

minimização dos efeitos das alterações climáticas ao nível dos recursos 

hídricos, incluindo a identificação e caracterização das zonas mais 

suscetíveis. 

̶ Articulação das Medidas propostas com os instrumentos de gestão territorial: 
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 Recomenda-se a aplicação de uma política de ordenamento adequada às 

características naturais da região, impedindo a construção em zonas de leito 

de cheia, ou em áreas de elevada suscetibilidade de ocorrência de 

movimentos de massa; 

 Incentivar uma cultura de risco, onde os cidadãos possuem informação sobre 

como devem atuar em situação de risco, de modo a minimizar os danos para 

a população, bens e ambiente. 

̶ Recomendações a seguir na conservação da biodiversidade: 

 Promover a execução de ações de recuperação e proteção de áreas e 

espécies de elevada sensibilidade ecológica, nomeadamente nos 

ecossistemas costeiros e linhas de água; 

 Desenvolver ações de controlo/erradicação de espécies exóticas e 

infestantes; 

 Monitorizar o grau de conectividade entre áreas importantes para 

salvaguarda dos valores naturais; 

 Promover a execução de ações de recuperação e proteção de áreas e 

espécies de elevada sensibilidade ecológica. 
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LEGISLAÇÃO 

Decreto-Lei n.º 278/87, de 07 de julho: fixa o quadro legal regulamentador do exercício da 
pesca e das culturas marinhas em águas sob soberania e jurisdição portuguesas. 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 01 de agosto: estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade 
com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos 
seus principais usos. Revoga o Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de março. 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril: transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (relativa à conservação das aves selvagens) e da 
Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (relativa à conservação dos habitats 
naturais e da fauna e da flora selvagens). 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio: aprova o regime jurídico da avaliação de impacte 
ambiental, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 85/337/CEE, com as 
alterações introduzidas pela Diretiva n.º 97/11/CE, do Conselho, de 3 de março de 1997.  

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro: procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de abril. 

Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março: complementa a transposição da Diretiva n.º 
2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio da política da água, em desenvolvimento do regime 
fixado na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho: estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação 
dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem 
jurídica interna a Diretiva n.º 2001/42/CE, de 27 de junho, e a Diretiva n.º 2003/35/CE, de 26 
de maio. 

Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho: estabelece o regime económico e financeiro dos 
recursos hídricos. 

Decreto-Lei n.º 135/2009, de 03 de junho: estabelece o regime de identificação, gestão, 
monitorização e classificação da qualidade das águas balneares e de prestação de informação 
ao público sobre as mesmas, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 
2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, relativa à gestão da 
qualidade das águas balneares. 

Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de junho: estabelece o regime jurídico das instalações 
desportivas de uso público. 

Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio: procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
232/2007, de 15 de junho. 

Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio: procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
135/2009, de 3 de junho. 

Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho: procede à segunda alteração à Lei n.º 58/2005, de 
29 de dezembro. 
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Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro: estabelece o regime jurídico da avaliação de 
impacte ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos 
significativos no ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 13 de dezembro, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos 
públicos e privados no ambiente. 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio: estabelece o regime jurídico dos instrumentos de 
gestão territorial.  

Diretiva n.º 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho: procede à 
avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente.  

Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000: 
estabelece o quadro de ação comunitária no domínio da política da água. 

Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro: estabelece as bases da política e do regime de proteção e 
valorização do património cultural. 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro: aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica 
nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, 
e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas.  

Resolução do Governo Regional n.º 81/2014, de 25 de fevereiro: aprova o Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10). 
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Anexo I – Pareceres das ERAE ao Relatório de Definição de 
Âmbito 
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FORMULÁRIO PARA A CONSULTA A ENTIDADES COM 
RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS ESPECÍFICAS (ERAE) NO 

ÂMBITO DA AAE 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA  

PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA (2016-2021) 

 

No processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do Plano de Gestão da Região Hidrográfica 
(PGRH) do Arquipélago da Madeira (2016-2021), considera-se fundamental assegurar uma adequada 
participação de todas as partes interessadas no processo. Nesse sentido, apresenta-se um modelo de 
formulário para apoiar o tratamento e análise das observações e contributos sobre o Relatório de 
Definição de Âmbito (RDA) da AAE submetida a consulta das autoridades às quais, em virtude das suas 
responsabilidades ambientais específicas, sejam suscetíveis de interessar os efeitos ambientais 
resultantes da aplicação do plano. 

 

 

Parecer emitido por: Direção de Serviços de Investigação 

Entidade: Direção Regional de Pescas 

Responsável pelo preenchimento: Dr.ª Antonieta Amorim 

Telefone: 291203200 

E-mail: antonietaamorim@gov-madeira.pt 

Data: 17/08/2016  
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1 QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO (CAPÍTULO 4 DO RDA) 

Para a definição do quadro de referência estratégico da AAE foram analisadas as políticas, planos e programas 
internacionais, nacionais e regionais pertinentes para a avaliação. Pretenderam identificar-se potenciais sinergias 
e/ou conflitos do PGRH do Arquipélago da Madeira (2016-2021) com estes referenciais, verificando-se a coerência 
entre os objetivos de sustentabilidade estabelecidos nesses documentos estratégicos e os objetivos da elaboração 
do PGRH do Arquipélago da Madeira (2016-2021) e enquadrando as orientações estratégicas nas especificidades do 
território em apreço. 

COMENTÁRIOS GERAIS 

De forma geral, considera-se, na perspetiva do sector das pescas regional, que o quadro de referência 
estratégica delineado reflete e constitui referencial coerente e adequado das principais políticas, planos 
e programas internacionais, nacionais e regionais pertinentes para a avaliação do PGRH do Arquipélago 
da Madeira. 

Foram identificados alguns referenciais estratégicos, com objetivos de sustentabilidade para o sector 
das pescas, que, na nossa perspetiva, contêm também sinergias valiosas com os objetivos do PGRH10 e 
poderiam eventualmente integrar também o QRE em apreço. 

Tais políticas, planos e programas internacionais, nacionais e regionais são elencados, neste inquérito, 
nos quadros específicos seguintes. 

 

OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES ESPECÍFICAS 

Quadro Observação Sugestões de melhoria 

Quadro 41: Quadro de 
Referência Estratégico 

do PGRH do 
Arquipélago da 
Madeira (RH10) 

A Política Comum de Pescas 
(Regulamento (EU) Nº 1380/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de Dezembro de 2013) efetua a 
delineação de objetivos de conservação 
dos recursos biológicos marinhos e 
gestão das pescarias muito relevantes 
para a área de intervenção do PGRH10 
e resposta às respetivas Questões 
Estratégicas, designadamente no que 
respeita às Q1 e Q4, respetivamente na: 
promoção do bom estado e 
conhecimento, capacitação técnica e 
envolvimento público na gestão dos 
ecossistemas associados a massas de 
água costeiras, cujos serviços biológicos 
são utilizados pela atividade da pesca. 

Sugerimos a inclusão da PCP no QRE 
elencado. 
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Quadro 42: 
Convergência entre os 
instrumentos do QRE1 
e as QE2 identificadas 

para o PGRH do 
Arquipélago da 
Madeira (RH10) 

Nada a assinalar nas convergências 
indicadas neste Quadro. Perante a eventual 
inclusão da PCP no QRE, consideramos, 
pelas sinergias que nos parecem existir, 
evidente convergência da PCP com as QE 
indicadas.  

Sugerimos a inclusão da PCP e o 
assinalamento da sua convergência com 
as Q1 e Q4, no Quadro 42. 

 

                                                                 
1 QRE - Quadro de Referência Estratégico 
2 QE - Questões Estratégicas 
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2 FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO (CAPÍTULO 4 DO RDA) 

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, faz referência 
genérica a um conjunto de temas ambientais a considerar na avaliação dos eventuais efeitos significativos do 
plano/programa objeto de uma AAE. O ajustamento destes temas face à natureza e conteúdo do PGRH do 
Arquipélago da Madeira (2016-2021) e do quadro de referência identificado resultou na proposta de um conjunto 
de fatores críticos para a decisão (FCD), bem como dos respetivos critérios de avaliação, objetivos e indicadores, 
que permitirá estruturar a avaliação dos efeitos ambientais de natureza estratégica da revisão do plano. 

COMENTÁRIOS GERAIS 

Tendo em consideração que os Fatores Críticos para a Decisão (FCD), são estruturantes no processo da AAE, 
contribuindo para a identificação de aspetos críticos na situação existente e tendenciais, consideramos, na 
perspetiva da Direção Regional de Pescas da Madeira, que o FCD Recursos Naturais e Biodiversidade e objetivos 
dele derivados são de particular importância no que refere à monitorização dos impactos resultantes da atividade 
da pesca, em particular nos ecossistemas e fauna associados às massas de água costeiras, pelo que consideramos 
importante a inclusão de indicadores especificamente utilizados na identificação da situação e monitorização das 
principais espécies sujeitas à pressão resultante da atividade da pesca, na área geográfica do PGRH10. 

 

 

OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES ESPECÍFICAS 

Quadro Observação Sugestões de melhoria 

Quadro 43: 
Identificação dos FCD3 
e respetivos objetivos 
de sustentabilidade 

Nada a observar  

  

  

  

  

  

  

Quadro 44: 
Identificação dos 
critérios e seus 

objetivos e respetivos 
indicadores de 

avaliação, por FCD 

Relativamente ao FCD: Recursos Naturais e 
Biodiversidade; Critério: Salvaguarda e 
Valorização dos Recursos Naturais; Objetivo:  

Avaliar os efeitos do Plano quanto à 
salvaguarda e valorização dos valores 
naturais em presença, como fatores 
pertinentes no contexto da região. 

 

Sugerimos a inclusão de um indicador: 
“Estado dos recursos pesqueiros nas 
massas de água costeiras” 

  

  

 

                                                                 
3 FCD - Fatores Críticos para a Decisão 
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3 OUTRAS OBSERVAÇÕES 

OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES ESPECÍFICAS 

Capítulo do RDA Comentários Sugestões de melhoria 

Capítulo 1. Introdução 

Nenhum comentário a assinalar  

  

  

  

  

  

  

Capítulo 2. Avaliação 
Ambiental Estratégica 

Nenhum comentário a assinalar  

  

  

  

  

  

  

  

  

Capítulo 3. Objeto da 
Avaliação 

Tendo em consideração que o PGRH10, na 
sua área de intervenção, inclui massas de 
água costeiras e ecossistemas associados 
(nalgumas áreas até profundidades 
consideráveis), nas quais determinados 
recursos naturais (fauna marinha) estão 
sujeitos a utilização relativamente intensa 
por parte da pesca comercial e amadora, 
designadamente a exploração de lapas no 
subtidal e de pequenos pelágicos pela frota 
cercadora e atuneira (isco vivo), sugerimos… 

A inclusão neste capítulo 
(designadamente na caraterização 
sumária da RH10) de uma breve 
descrição das principais atividades da 
pesca comercial e amadora, nas suas 
componentes ambientais, sociais e 
económicas. 

 
A DRP-Madeira está disponível para 
colaborar nessa descrição, fornecendo os 
elementos necessários. 

  

  

Capítulo 5. Conclusão 

Nenhum comentário a assinalar  

  

  

COMENTÁRIOS GERAIS 
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A equipa técnica da AAE do Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Arquipélago da Madeira 
(2016-2021) agradece a V/ colaboração. 
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FORMULÁRIO PARA A CONSULTA A ENTIDADES COM  

RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS ESPECÍFICAS (ERAE) NO 

ÂMBITO DA AAE  
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA   

PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA (2016-2021)  
 

  

No processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) 

do Arquipélago da Madeira (2016-2021), considera-se fundamental assegurar uma adequada participação 

de todas as partes interessadas no processo. Nesse sentido, apresenta-se um modelo de formulário para 

apoiar o tratamento e análise das observações e contributos sobre o Relatório de Definição de Âmbito 

(RDA) da AAE submetida a consulta das autoridades às quais, em virtude das suas responsabilidades 

ambientais específicas, sejam suscetíveis de interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do 

plano.  

  

  

Parecer emitido por:  

Entidade: Empresa de Electricidade da 

Madeira. S.A.  

Responsável pelo preenchimento: Aires 

Henriques   

Telefone: 209211338   E-mail: 

ahenriques@eem.pt 

Data: 05/08/2016    
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1 QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO (CAPÍTULO 4 DO RDA)  

Para a definição do quadro de referência estratégico da AAE foram analisadas as políticas, planos e programas 
internacionais, nacionais e regionais pertinentes para a avaliação. Pretenderam identificar-se potenciais sinergias 
e/ou conflitos do PGRH do Arquipélago da Madeira (2016-2021) com estes referenciais, verificando-se a coerência 
entre os objetivos de sustentabilidade estabelecidos nesses documentos estratégicos e os objetivos da elaboração 
do PGRH do Arquipélago da Madeira (2016-2021) e enquadrando as orientações estratégicas nas especificidades 
do território em apreço.  

COMENTÁRIOS GERAIS  

   

  

   

   

  

  

 OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES ESPE CÍFICAS  

Quadro  Observação  Sugestões de melhoria  

Quadro 41: Quadro de  
Referência Estratégico 

do PGRH do  
Arquipélago da  
Madeira (RH10)  

  

   

   

  

  

  

   

   

  

  



  

  

  

  

PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA (2016-2021)  
AAE | Relatório de Definição de Âmbito   
Versão Preliminar  

3   

Quadro 42: 
Convergência entre os 
instrumentos do QRE1  
e as QE2 identificadas 

para o PGRH do 

Arquipélago da  
Madeira (RH10)  

O PPERAM (Plano de Política Energética da 
RAM), apenas está referenciado com o vetor 
das questões estratégicas QE3. 

  

  

  

  

  

  

Uma vez que uma componente 
importante das fontes de energia 
renovável é a componente hídrica, em 
que grande parte da água recolhida é 
transportada para as centrais 
hidroelétricas sendo, também, utilizada 
para o consumo humano, o PPERAM 
deverá estar igualmente correlacionado 
com as Questões Estratégicas QE1, QE2 
e QE4. 

Acresce, que nos projetos futuros, 
preconiza-se o armazenamento de água 
em grandes quantidades (à escala da 
ilha), que embora previsto 
essencialmente para o encaixe de outras 
fontes renováveis, terá também impacto 
direto na disponibilidade de água, no 
período mais seco do ano, para o 
consumo humano, irrigação ou outros 
fins.  

  

  

  

  

  

  

  

2 FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO (CAPÍTULO 4 DO RDA)  

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, faz referência 
genérica a um conjunto de temas ambientais a considerar na avaliação dos eventuais efeitos significativos do 
plano/programa objeto de uma AAE. O ajustamento destes temas face à natureza e conteúdo do PGRH do 
Arquipélago da Madeira (2016-2021) e do quadro de referência identificado resultou na proposta de um conjunto 
de fatores críticos para a decisão (FCD), bem como dos respetivos critérios de avaliação, objetivos e indicadores, 
que permitirá estruturar a avaliação dos efeitos ambientais de natureza estratégica da revisão do plano.  

COMENTÁRIOS GERAIS  

                                                           
1 QRE - Quadro de Referência Estratégico  
2 QE - Questões Estratégicas  
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 OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES ESPE CÍFICAS  

Quadro  Observação  Sugestões de melhoria  

Quadro 43:  
Identificação dos FCD3 
e respetivos objetivos 
de sustentabilidade  

 O PPERAM (Plano de Política Energética da 
RAM), não está referenciado nos FCD – 
Recursos Hídricos, Recursos Naturais e 
Biodiversidade, Vulnerabilidades e Gestão 
dos Riscos. 

 

   

   

  

  

Dado que uma componente importante 
das fontes de energia renovável é a 
componente hídrica, em que grande 
parte da água recolhida é transportada 
para as centrais hidroelétricas, sendo 
também utilizada para o consumo 
humano, o PPERAM deverá estar 
também referenciado. 

 

   

  

  

Quadro 44:  
Identificação dos 
critérios e seus  

objetivos e respetivos 
indicadores de 

avaliação, por FCD  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
3 FCD - Fatores Críticos para a Decisão  
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3 OUTRAS OBSERVAÇÕES  

OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES ESPECÍFICAS  

Capítulo do RDA  Comentários  Sugestões de melhoria  

Capítulo 1. Introdução  

   

    

   

   

    

   

Capítulo 2. Avaliação 
Ambiental Estratégica  

   

  

   

   

   

   

  

   

   

   

Capítulo 3. Objeto da 
Avaliação  

Ponto 3.3.3 Níveis de infraestruturas e 
equipamentos – Fontes de energia e 
centrais existentes Quadro 18.  

Os dados encontram-se desatualizados. 

   

  

   

  

 São 5 as fontes de energia e não 3 
conforme indicado no parágrafo 
anterior ao quadro 18. (Térmica 
(Fuelóleo e Gás Natural), Hídrica, Eólica, 
Solar e Queima de Resíduos Sólidos) 

No quadro 18, o número de parques 
Eólicos são 9 na ilha da Madeira e 2 na 
ilha do Porto Santo. 

Ainda no quadro 18, deverão ser 
introduzidas duas novas linhas: uma 
para a produção fotovoltaica e outra 
para a produção de energia por queima 
de resíduos sólidos. 

Existem 3 parques solares na ilha da 
Madeira, com uma potência total 
instalada de 15 MW e um na ilha do 
Porto Santo com uma potência de 2 
MW.  

No que respeita à produção de pequena 
escala existem ainda cerca de 780 
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instalações de micro e mini produção, 
fundamentalmente de produção solar 
fotovoltaica na ilha da Madeira e outras 
19 na ilha do Porto Santo. 

A outra linha deverá indicar uma central 
de produção de energia por queima de 
resíduos sólidos, instalada na Meia Serra 
- ilha da Madeira. 

O parágrafo final deve referir: 

“No que respeita à ilha da Madeira, o 
sistema electroprodutor da EEM é 
constituído pelas seguintes instalações: 

 1 central termoelétrica; 

 9 centrais hídricas; 

 4 parques eólicos. 

À rede elétrica da ilha da Madeira estão 
ainda ligadas as seguintes instalações de 
produtores privados: 1 central mini-
hídrica, 5 parques eólicos, 3 centrais 
solares PV, 1 central de queima de 
resíduos sólidos (Meia Serra) e cerca de 
780 produtores em mini e micro 
geração. 

No que se refere à ilha do Porto Santo, o 
sistema electroprodutor da EEM é 
composto por 1 central termoelétrica e 
2 parques eólicos. Estão ainda ligados à 
rede 1 parque solar PV e 19 instalações 
privadas de mini e microprodução.” 

  

Capítulo 5. Conclusão  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COMENTÁRIOS GERAIS  
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A equipa técnica da AAE do Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Arquipélago da Madeira  

(2016-2021) agradece a V/ colaboração.  
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