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1 CENÁRIOS PROSPETIVOS 

1.1 Pressupostos e metodologia 

Ao longo do presente volume é desenvolvido um exercício especulativo de cenarização das 

necessidades de água e do estado das massas de água nos horizontes concernentes ao 2.º ciclo 

de planeamento (2016-2021). 

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. 

A definição dos cenários prospetivos inicia-se com a identificação e análise das principais linhas 
de orientação das políticas setoriais consubstanciadas em planos estratégicos, programas de 
ação, bases orientadoras, entre outros, relativos aos setores utilizadores de água: urbano, 
indústria, agricultura e pecuária, turismo, energia, pesca e aquicultura e navegação. 

A evolução da economia portuguesa nos últimos anos da década de 90 e primeiros anos deste 
século caracteriza-se por uma diminuição da sua posição competitiva e pela ocorrência de 
importantes desequilíbrios macroeconómicos, contrastando com a situação observada nos 
primeiros 10 anos após a adesão à Comunidade Europeia. 

A crise económica de dimensão internacional que se verifica desde 2010 reflete a incerteza atual 
nos diferentes mercados e a globalização dos mesmos. A crise dos mercados financeiros, 
apontada como a principal causa, em conjunto com o aumento do preço do petróleo e o 
rebentar das chamadas “bolhas imobiliárias” nos países desenvolvidos, alastrou-se rapidamente 
à economia global. Não obstante as diversas intervenções estatais, a falta de liquidez dos 
mercados financeiros, a diminuição do poder de compra, o aumento do custo dos transportes, 
o desemprego, entre outros fatores, resultou, no curto prazo, numa diminuição do investimento 
e do consumo. 

Esta crise económica e o clima de incerteza associado condiciona necessariamente o presente 
exercício de cenarização, na medida em que o crescimento de alguns setores encontra-se 
diretamente relacionado com o crescimento económico do país e interfere com a realização de 
novos projetos e investimentos sobre os quais assenta o desenvolvimento de outros setores. 

No caso concreto do PRRH do Arquipélago da Madeira adaptou-se a conhecida metodologia 
DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impacts and Responses) ao planeamento dos recursos 
hídricos mediante a consideração de diferentes cenários de desenvolvimento socioeconómico. 

A Metodologia DPSIR assume que existe um encadeado de relações causais que se inicia com 
um conjunto de forças motrizes ou driving forces de natureza económica, social ou cultural de 
que resultam pressões sobre o ambiente e os recursos naturais. Por seu turno, as pressões 
condicionam o estado do ambiente em termos físicos, químicos e biológicos, resultando num 
conjunto de impactes nos ecossistemas, na saúde humana, nas atividades económicas e em 
outras dimensões que poderão suscitar um conjunto de respostas da sociedade na forma de 
regulamentos, políticas, objetivos e/ou metas ambientais (EEA, 2009; Kristensen, 2004; SMAP, 
sem data). 
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No processo de identificação das forças motrizes (driving forces), a evolução expectável de 
variáveis exógenas de natureza demográfica, macroeconómica, setorial e/ou tecnológica 
assume especial relevância. Em particular, no caso dos processos de gestão de bacias 
hidrográficas importa isolar esse tipo de tendências para dimensões como a população ou as 
principais atividades económicas, incluindo o turismo, a indústria e a agricultura (Kristensen, 
2004), para além da evolução do contexto macroeconómico. 

Contudo, a aplicação da Metodologia DPSIR ao planeamento dos recursos hídricos no âmbito da 
implementação da Diretiva Quadro Europeia da Água não é fácil e imediata, exigindo a 
introdução de alguns aperfeiçoamentos (Brouwer, 2005). Efetivamente, se se a identificação do 
cenário base (baseline scenario) é relativamente imediata a partir da análise das tendências de 
evolução das forças motrizes e das associadas pressões sobre o estado das massas de água, a 
formulação de cenários alternativos de desenvolvimento poderá exigir o recurso a outros 
métodos, nomeadamente, direta ou indiretamente relacionados com a Análise de Riscos ou com 
a Análise Custo-Eficácia, seguindo uma abordagem metodológica dinâmica e iterativa na 
formulação desses mesmos cenários. 

No âmbito do PGRH do Arquipélago da Madeira optou-se pela formulação de cenários 
alternativos (face ao cenário base) recorrendo a métodos prospetivos. Ao contrário da Previsão, 
que tende a concentrar-se nas certezas e a produzir projeções lineares face ao futuro, a 
Prospetiva explora as respetivas incertezas, trabalhando diversas imagens e possibilidades como 
estratégia de condução da ação (Ribeiro, Correia & Carvalho, 1997). Em particular, a Prospetiva 
procura interrogar e explorar as incertezas associadas às seguintes categorias de processos: 

 Certezas Qualitativas e Incertezas Quantitativas – também designadas por «tendências 

pesadas», referem-se a processos cuja orientação é conhecida mas cuja realização não 

é passível de determinação através de uma regra probabilística, não se tratando, por 

isso, de processos estocásticos (que podem ser alvo de Previsões Aleatórias); 

 Incertezas Qualitativas – referem-se a processos em que é impossível determinar as 

alternativas de futuro de forma apriorística, estando tipicamente associadas a 

fenómenos como as mutações, as ruturas ou o «desmoronamento» de estruturas mal 

identificadas. 

Existem diversos tipos de incertezas, focalizando-se a análise prospetiva nas Incertezas 
Estruturais, isto é, nas “situações em que se admite a possibilidade de um acontecimento, mas 
em que este, pelo seu caráter único, não nos fornece uma probabilidade da sua realização [ao 
contrário do que acontece com os Riscos – outro tipo de incerteza]; a possibilidade do 
acontecimento existir é, por sua vez, resultante de uma sequência de raciocínio do tipo «causa-
efeito» (e daí a referência a uma estrutura), mas não podemos saber com antecedência qual a 
sua configuração” (Ribeiro, Correia & Carvalho, 1997). 

Como principal instrumento de simulação do futuro, a Prospetiva recorre aos cenários, ainda 
que também possa recorrer, pontualmente, ao principal instrumento utilizado pela Previsão: os 
modelos (Ribeiro, Correia & Carvalho., 1997). As componentes chave para a construção de 
cenários prospetivos, representadas na Figura 1.1, decorrem, exatamente, dos dois tipos de 
incerteza referidos acima, nomeadamente: 
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 Elementos Pré-Determinados, que correspondem aos Riscos ou Incertezas Previsíveis, 

por serem suscetíveis de previsão com base em precedentes históricos 

(macrotendências), que possibilitam estimar a probabilidade de ocorrência dos vários 

resultados possíveis; 

 Elementos Incertos, que decorrem diretamente das Incertezas Estruturais, por vezes 

também designadas como Incertezas Cruciais, na medida em que constituem as Forças 

Motrizes do processo de cenarização. 

Figura 1.1: Estruturas, tendências, acontecimentos e desenvolvimento de cenários prospetivos 

 

Fonte: Adaptado de Ribeiro, Correia & Carvalho (1997) e MOPTC (2009). 

A análise de cenários é especialmente útil para avaliar este último tipo de incertezas na medida 
em que os Riscos são, normalmente, passíveis de modelação através de Métodos de Previsão, 
fruto da sua natureza estocástica. A suposição da possibilidade de ocorrência de acontecimentos 
futuros únicos e incertos resulta de um raciocínio do tipo causa-efeito que situa cada 
acontecimento numa determinada estrutura (Ribeiro, Correia & Carvalho, 1997).  

Em geral, diferentes estruturas correspondem a outros tantos cenários. Em particular, os 
Elementos Pré-Determinados decorrem de uma estrutura supostamente muito estável no 
horizonte temporal de cenarização, dando normalmente origem a um Cenário Tendencial ou de 
Base, de natureza adaptativa e associado a iniciativas voluntaristas pouco incisivas ou menos 
fraturantes face à realidade observada na situação atual. 

 

  

Cenário 
Tendencial 

(Base) 

Fontes: Ribeiro, Correia & Carvalho (1997) e MOPTC (2009) – Adaptado 

ACONTECIMENTOS 

TENDÊNCIAS E PADRÕES 

ESTRUTURAS -                Instabilidade Estrutural                + 

Cenário de 
Referência 
(+ favorável) 

Outros 
Cenários 

Elementos Pré-

Determinados 

(Macrotendências) 

Elementos Incertos 

(Incertezas Estruturais ou Cruciais) 

Futuro 
Provável 

Futuro 
Desejado 

Outros Futuros 

Possíveis 

Políticas Públicas 

Sectoriais 

Desenvolvimento Regional 
Ordenamento do Território 

Diagnóstico 
SWOT 
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Na sequência do procedimento metodológico explanado anteriormente, foram formulados três 
cenários prospetivos:  

 Cenário base (B) de evolução socioeconómica (associado aos referidos Elementos Pré-

Determinados ou macrotendências) 

 Cenário evolutivo menos favorável (A) face a esse padrão  

 Cenário evolutivo mais favorável (C).  

Pretende-se que os cenários de análise apresentados no presente relatório possam contribuir, 
ao nível da gestão dos recursos hídricos, no sentido de: 

 Identificar e caracterizar as diferenças entre os objetivos de qualidade das massas de água 

e a sua classificação efetiva; 

 Contribuir para a identificação dos programas de medidas que possam resolver ou mitigar 

as diferenças referidas no ponto anterior; 

 Identificar as causas que possam justificar a prorrogação ou derrogação dos objetivos 

ambientais. 

 

1.1.1 Políticas sectoriais 

O planeamento ao nível da região hidrográfica exige um esforço de visão integrada, no sentido 
de considerar a relação dos recursos hídricos com os diferentes setores e as áreas políticas da 
governação que direta ou indiretamente com eles se relacionam. 

As estratégias públicas nacionais e internacionais definidas para os diferentes setores de 
desenvolvimento regional são importantes para avaliar de que forma as orientações ali 
expressas podem interferir com a gestão dos recursos hídricos. Atendendo a este pressuposto, 
o presente subcapítulo sistematiza os principais objetivos estratégicos e metas delineadas no 
âmbito de estratégias, políticas, planos e programas relevantes para o setor da água, noutros 
setores relevantes para os recursos hídricos e para o desenvolvimento regional e ordenamento 
do território. 

No Quadro 1.1 encontra-se estabelecida a relação entre os diferentes instrumentos e os setores 
mais fortemente influenciados pelos vários instrumentos de políticas setoriais, designadamente: 
urbano, agricultura, pecuária, indústria, turismo, energia, pesca, aquicultura, navegação e 
turismo. 
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Quadro 1.1: Principais estratégias, planos e programas setoriais relevantes 

ESTRATÉGIAS, PLANOS E PROGRAMAS NATUREZA 

U
R

B
A

N
O

 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
 

P
EC

U
Á

R
IA
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D

Ú
ST

R
IA

 

TU
R
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M
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C
A

 

A
Q

U
IC

U
LT

U
R

A
 

N
A

V
EG

A
Ç

Ã
O

 

FL
O

R
ES

TA
 

Plano Nacional da Água (PNA) Setorial X X X X X X X X X X 

Plano Regional da Água da Madeira (PRAM) Setorial X X X X X X X X X X 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) Transversal X X X X X X X X X X 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade Transversal  X X  X X X X X X 

Estratégia Nacional do Desenvolvimento Sustentável 2015 Transversal X X X X X X X X  X 

Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 Setorial    X X X X X X X 

Estratégia Nacional para a Energia 2020 Setorial X X X X X X     

Estratégia Nacional para a Gestão Integrada de Zonas Costeiras (ENGIZC) Transversal X   X X X X X X  

Estratégia para o setor dos Resíduos (PERSU 2020) Setorial X          

Estratégia Nacional para as Florestas Setorial  X   X     X 

Estratégia Nacional para Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI) Setorial  X X X       

Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira (PRODERAM 2020) Transversal  X X  X     X 

Orientações Estratégicas para o Setor Marítimo Portuário Setorial       X X X  

Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios Setorial  X        X 

PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e 
saneamento de águas residuais 

Setorial 
X  X X X      

Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal 2014-2020 
(Turismo 2020) 

Setorial 
    X      
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ESTRATÉGIAS, PLANOS E PROGRAMAS NATUREZA 
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Plano Estratégico Nacional para as Pescas 2014-2020 (PENP) Setorial    X   X X X  

Plano Estratégico para Aquicultura Portuguesa 2014-2020  (PEAP) Setorial        X   

Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde Transversal X X X X X  X    

Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 2016 Setorial X   X X X     

Programa Nacional de Turismo de Natureza Setorial     X     X 

Plano Setorial da Rede Natura 2000 Transversal  X X X X X X X X X 

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação Transversal X X        X 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território Transversal X X X X X X X X X X 

Programa Nacional de Alterações Climáticas Transversal X X X X X X X X X X 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012-2020 Transversal X X X X X X     

Plano de Desenvolvimento Económico e Social da RAM 2014-2020 (PDES 2014-
2020 - CompromissoMadeira@2020) 

Transversal X X X X X X X X X X 

Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO 
SEUR) 

Transversal X X  X X X X   X 

Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020 Transversal X X X X X X X X X X 

Programa de Cooperação Transnacional Madeira, Açores e Canárias 2014-2020 Transversal X X   X X X X  X 

Programa de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2014-2020 Transversal X   X X X  X X X 

Plano de Política Energética da RAM (PPERAM) Setorial    X  X     

Plano de Ordenamento Turístico da RAM (POT) Setorial     X  X X X  
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1.1.1.1 Políticas da água e ambiente 

O principal instrumento em vigor aplicável ao setor da água na RAM é o Plano Regional da Água 
da Madeira. De cariz nacional, aplica-se, ainda, o Plano Nacional da Água (PNA), o Programa 
Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) e o Plano Estratégico de Abastecimento de Água 
e Saneamento de Águas Residuais (PENSAAR 2020). 

A racionalização da gestão dos recursos hídricos, e a sua preservação, é também identificado 
num conjunto de planos de caráter transversal, caso da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável (ENDS 2015) e da estratégia “Portugal 2020”, em particular do Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência do Uso de Recursos (PO SEUR). 

No setor do ambiente, destaque para o Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde (PNAAS) e a 
Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e a Biodiversidade. 

Todos estes documentos contribuem para uma melhor gestão dos recursos hídricos, 
promovendo o bom estado das massas de água e a sua compatibilização com as necessidades 
de água dos diversos setores, para que os mesmos possam continuar a desenvolver-se e a 
contribuir para o desenvolvimento económico, promovendo a implementação de medidas para 
a salvaguarda dos valores ambientais e naturais associados aos recursos hídricos. 

No que concerne aos recursos hídricos importa salientar como principais orientações as 
seguintes: 

 Princípio da gestão integrada das águas; 

 Princípio da precaução; 

 Princípio da prevenção; 

 Princípio do valor social da água e da dimensão ambiental da água; 

 Princípio do valor económico da água; 

 Garantir a sustentabilidade ambiental, económica e financeira das utilizações dos recursos 

hídricos, como garante da procura e das melhores condições ambientais futuras; 

 Efetuar a gestão da procura e da oferta de água, de acordo com as disponibilidades 

existentes em cada bacia hidrográfica e assegurar a gestão integrada das origens de água 

superficiais e subterrâneas; 

 Promover a definição de condicionantes ao uso do solo e às atividades quando o uso não 

seja compatível com os objetivos de proteção dos recursos; 

 Promover a proteção de recursos hídricos, nomeadamente os estratégicos para o 

abastecimento humano; 
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 Gestão economicamente eficiente da água. 

 

Plano Nacional da Água (PNA) 

O PNA é um instrumento de política sectorial de âmbito nacional, de acordo com a tipologia dos 
instrumentos de gestão do território definida na legislação. Como instrumento associado à 
gestão das águas prossegue três objetivos fundamentais: 

I. A proteção e requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e também dos 

ecossistemas terrestres e das zonas húmidas que deles dependem, no que respeita às suas 

necessidades de água; 

II. A promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com a 

sua afetação aos vários tipos de usos tendo em conta o seu valor económico, baseada numa 

proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; 

III. A mitigação dos efeitos das inundações e das secas. 

Atendendo aos objetivos preconizados, o Plano Nacional da Água (2015) considera fundamental, 
em termos de governança, a aposta em quatro vetores estratégicos fundamentais, a saber: 

 “Criação de uma plataforma institucional alargada, que envolva os decisores e entidades 

com responsabilidades de governação a diversos níveis, e representando todos os setores 

relevantes para o cumprimento dos objetivos e realização das ações definidos no PNA, PGRH, 

PEGA e demais instrumentos de política da água, incluindo necessariamente os setores 

associados às principais utilizações da água e que têm responsabilidades na execução dos 

programas de medidas definidos; 

 Desenvolvimento de mecanismos eficazes para garantir o envolvimento e 

responsabilização das partes interessadas e do público na gestão dos recursos hídricos, 

adequando-se os mecanismos a utilizar à realidade social, cultural e institucional, bem como 

à dimensão territorial do país; 

 Criação de mecanismos de capacitação dos agentes relevantes, compreendendo 

nomeadamente os decisores, os técnicos da administração e os utilizadores da água, 

incluindo a oferta de cursos de formação e a promoção de iniciativas que permitam a 

interação e a troca de experiências e de conhecimentos entre atores relevantes para a 

solução de problemas prioritários; 
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 Reforço dos sistemas de gestão de informação, incluindo a aquisição, tratamento e 

divulgação de informação para monitorização dos recursos hídricos e para a criação de 

condições para a sua gestão eficiente.” 

 

Plano Regional da Água da Madeira (PRAM) 

O Plano Regional da Água da Madeira (PRAM) constitui um plano estratégico que tem por objeto 
o planeamento dos recursos hídricos, no contexto geral de desenvolvimento sustentável, 
qualidade de vida dos habitantes, satisfação das necessidades relativas às atividades 
económicas e proteção do ambiente da Região Autónoma da Madeira.  

O PRAM constitui um instrumento de planeamento fundamental, tendo em vista o 
enquadramento da gestão dos recursos hídricos nos aspetos da quantidade e da qualidade, por 
forma a permitir a disponibilização, a valorização, a proteção e a gestão da água, funções 
asseguradas, ao nível nacional, pelo Plano Nacional da Água (PNA). 

São objetivos estratégicos do PRAM: 

 A contínua melhoria e garantia do abastecimento de água às populações e às atividades 

económicas, englobando o abastecimento urbano, o regadio agrícola e a hidroenergia; 

 A proteção e o controlo da poluição do meio hídrico regional; 

 A proteção dos ecossistemas aquáticos e dos demais sistemas naturais relevantes para a 

proteção dos recursos hídricos regionais; 

 A minimização dos riscos naturais ou induzidos no meio hídrico regional pelas atividades 

humanas; 

 O desenvolvimento e implementação de sistemas de planeamento e gestão do meio hídrico 

regional, incluindo o seu ordenamento e ocupação; 

 A implementação de um quadro normativo, regulamentar e legislativo regional do domínio 

da proteção e utilização do domínio hídrico em convergência com as disposições nacionais 

e comunitárias sobre a matéria; 

 A valorização do meio hídrico regional e sustentabilidade económico -financeira das 

atividades associadas ao domínio da água; 

 A monitorização contínua, a inventariação e cadastro com especial relevância para os 

recursos hídricos, ecossistemas e atividades associadas ao meio hídrico regional; 

 A organização institucional e social, a informação e a participação das populações no 

processo de planeamento e gestão dos recursos hídricos regionais; 
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 O conhecimento e investigação; 

 A avaliação sistemática do Plano Regional da Água. 

Entre as metas estabelecidas no PRAM para o horizonte temporal de 2020, destacam-se as 
elencadas no Quadro 1.2. 

Quadro 1.2: Metas estabelecidas no PRAM relativamente ao horizonte temporal de 2020 para as ilhas 
da Madeira e Porto Santo 

Metas (2020) 

Parâmetros Ilha da Madeira Ilha de Porto Santo 

Usos e abastecimento de água 

Volume de água utilizado por habitante (m3/hab) 309 312 

Utilização da Água Subterrânea (%) 30 1 

Utilização da Água Dessalinizada (%) - 88 

Perdas (%) 30 15 

População servida por sistemas públicos (%) 98 100 

Capitação média (l/hab dia) 390 390 

População servida com água com tratamento adequado (%) 99 100 

Utilização sectorial da água – Abastecimento urbano (%) 75 85 

Perdas nos sistemas de abastecimento (%) 25 25 

Utilização da Água Subterrânea (%) 30 - 

Utilização sectorial de água – Turismo (%) 64 85 

Utilização sectorial da água – Industria (%) 93 85 

Dotação de rega (m³/ha) 5800 4200 

Utilização sectorial da água – Agricultura (%) 42 12 

Garantia de fornecimento de Caudais (%) 80 80 

Eficiência de rega (%) 70 85 

Perdas do sistema de rega (%) 30 15 

Nível de modernização da rega (%) 70 - 

Capacidade de regularização sazonal (%); 15 60 

Utilização de água subterrânea – Agricultura (%) 30 10 

Utilização de água subterrânea - Setor Hidroelétrico (%) 10 - 

Proteção das Águas e Controlo da Poluição 

Nível de atendimento com redes públicas de drenagem (%) 85 85 

Nível de atendimento com sistemas de tratamento adequado (%) 85 85 

Carga anual difusa de azoto afluente ao meio hídrico proveniente da 
atividade pecuária (kg/ha/ano) 

35 - 

Carga anual difusa de fósforo afluente ao meio hídrico proveniente da 
atividade pecuária (kg/ha/ano) 

12 - 

Taxa de monitorização de captações de águas superficiais para 
produção de água para consumo humano (%) 

100 - 
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Metas (2020) 

Parâmetros Ilha da Madeira Ilha de Porto Santo 

Captações de águas superficiais com qualidade adequada (%) 100 - 

Presença de substâncias perigosas nas águas superficiais (de acordo 
com a legislação em vigor) 

0 0 

Licenciamento de descargas de águas residuais em águas interiores e 
costeiras (%) 

100 100 

Taxa de monitorização de captações de águas subterrâneas para 
produção de água para consumo humano (%) 

100 100 

Origens de água protegidas (%) 100 100 

Taxa de Monitorização de zonas balneares classificadas (%) 100 100 

Zonas balneares classificadas com qualidade adequada (n.º) 100 100 

Elementos de qualidade biológica para a monitorização das massas de 
água de superfície (%) 

100 100 

Prevenção de Riscos Naturais e Induzidos pela Atividade Humana 

População em situação de risco de cheia ou inundação (%) apróx. 0 apróx. 0 

Prevenção de cheias e inundações (%) apróx. 100 apróx. 100 

Controlo da produção de sedimentos afluentes à rede hidrográfica (%) apróx. 100 apróx. 100 

Prevenção do risco potencial de poluição acidental (%) 100 100 

Segurança contra a ação marítima costeira (%) 100 100 

Ordenamento das Ocupações de Domínio Hídrico 

Domínio Hídrico com cartografia digital (%) 100 100 

POOC’s aprovados (%) 100 100 

Sistema Económico e Financeiro 

Sustentabilidade económico-financeira do setor (%) 100 100 

Fonte: Adaptado de NEMUS e HIDROMOD, 2014. 

 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) 

O PNUEA - Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água - é um instrumento de política 
ambiental nacional, cujo principal objetivo respeita à promoção do Uso Eficiente da Água em 
Portugal, especialmente nos setores urbano, agrícola e industrial, de forma a contribuir para 
minimizar os riscos de escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos meios 
hídricos, sem pôr em causa as necessidades vitais e a qualidade de vida das populações, bem 
como o desenvolvimento socioeconómico do país. 

O PNUEA define as seguintes metas a atingir no horizonte temporal referente ao ano de 2020: 

 Consumo urbano – atingir uma eficiência de utilização da água de 80% (partindo de uma 

eficiência de cerca de 60%), sendo expectáveis variações à escala regional e local; 

 Consumo agrícola – atingir uma eficiência de utilização de água de 65% (partindo de uma 

eficiência de cerca de 60%), sendo expectáveis variações à escala regional e local; 
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 Consumo industrial – atingir uma eficiência de utilização da água de 85% (partindo de uma 

eficiência de cerca de 70%). 

 

1.1.1.2 Outras Políticas setoriais 

No que respeita a outras estratégias setoriais relevantes em termos de gestão dos recursos 
hídricos, importa salientar as que se analisam de seguida, estando esta análise consubstanciada 
à sua natureza transversal ou sectorial (agricultura e pecuária; indústria; energia; turismo, golfe, 
recreio e lazer; pescas e aquicultura; navegação; florestas). 

Da análise dos diversos documentos verifica-se uma crescente tentativa de compatibilização das 
atividades com os objetivos previstos na Lei da Água, incluindo como principais orientações 
dirigidas aos recursos hídricos: 

 Promover ou manter o bom estado das massas de água; 

 Promover um conjunto de medidas para diminuir a pressão sobre os recursos hídricos; 

 Garantir o equilíbrio dos ciclos de água e dos nutrientes e a existência de corredores 

ecológicos; 

 Melhorar do Ambiente e Paisagem Rural, o que obrigará a investimentos em boas 

práticas agrícolas e tecnologias de otimização de rega, e de drenagem de afluentes, 

com vista à proteção dos recursos hídricos; 

 Apoiar as iniciativas que promovam o uso eficiente da água, desde novos sistemas de 

rega até sistemas de monitorização da qualidade da água; 

 Proteger a natureza e a conservação dos recursos hídricos; 

 Recuperar a qualidade dos recursos ambientais; 

 Apostar nas energias renováveis; 

 Conservar os recursos naturais e ambientais, valorizando o seu potencial turístico 

dentro do total respeito pela conservação da natureza e a sustentabilidade ambiental. 

 

1.1.1.2.1 Transversais 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável foi aprovada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 109/2007, de 20 de agosto. 
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A ENDS traça sete objetivos: 

 Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento 

 Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética 

 Melhor Ambiente e Valorização do Património 

 Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social 

 Melhor conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território 

 Um Papel Ativo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação Internacional 

 Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada 

De entre as metas estabelecidas, relevam-se as seguintes: 

 Economia sustentável, competitiva e orientada para atividades do futuro 

- Não exceder 3% de défice normal em relação ao PIB (ponto de partida: 4,9%); 

- Aumentar a incorporação das exportações na constituição do PIB para 40% do PIB 

(ponto de partida: 30,7%); 

- Melhorar a qualidade da oferta turística atingindo, em 2015, uma quota de 65% dos 

estabelecimentos de 4 e 5 estrelas no total da capacidade; desconcentrar 

geograficamente a procura através de um aumento para 35% do peso das dormidas nas 

regiões de menor procura; e assegurar um crescimento de receitas do turismo superior 

ao crescimento do n.º de turistas; 

- Diminuir a intensidade do PIB em consumo de energia e de recursos naturais através do 

aumento da eficiência do sistema produtivo e dos transportes e da aposta em energias 

renováveis; 

- Limitar a 27%, em 2008-2012, o aumento das emissões de gases com efeito de estufa, 

relativamente aos valores de 1990 (ponto de partida: 36%); 

- Cumprir em 2010 a meta nacional que aponta para que 39% da eletricidade seja 

produzida a partir de fontes renováveis; 

- Atingir o fator 1,5 de redução de consumo de recursos naturais de input nas empresas 

industriais (redução de 33,3%). 

 Gestão eficiente e preventiva do ambiental e do património natural 
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- Suster até 2010 o declínio da biodiversidade: reduzir o número de espécies protegidas 

ameaçadas; 

- Até 2008 todas as áreas protegidas deverão possuir planos de ordenamento e gestão 

efetivamente em vigor; 

- Assegurar a funcionalidade dos sistemas e sua conectividade, nomeadamente 

garantindo o equilíbrio dos ciclos da água e dos nutrientes e a existência de corredores 

ecológicos; 

- Garantir a manutenção da área da Superfície Agrícola Utilizada (SAU) – tendo o ano 2002 

como referência –, quer em explorações agrícolas efetivas, quer como potencial agrícola 

estratégico. Uma particular atenção deverá ser conferida às áreas periurbanas e à 

expansão da área dedicada à agricultura biológica; 

- Assegurar que 90% da população é atendida com tratamento de águas residuais 

adequado até 2006. 

- Manter e atingir o bom estado ecológico das massas de água; 

- Garantir que 95% da população é atendida por serviço público de abastecimento de 

água com qualidade; 

- Atingir em 2011 uma eficiência de utilização da água de 80% nos sistemas de 

abastecimento de água para consumo humano de consumo urbano, de 66% nos 

sistemas agrícolas e de 84% nos sistemas de abastecimento industrial; 

- Implementar perímetros de proteção das captações de água; 

- Assegurar o cumprimento das normas de qualidade águas para consumo humano e 

implementar os planos de melhoria da qualidade das massas de água que se destinam 

à produção de água para consumo humano e dos sistemas de tratamento e distribuição 

de água; 

- Garantir que a generalidade da população é servida por sistemas de abastecimento de 

água e de drenagem e tratamento de águas residuais com elevado nível de qualidade 

com preços acessíveis; 

 Organização equilibrada do território que valorize Portugal no Espaço Europeu e que 

proporcione qualidade de vida 
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- Promoção, qualificação e controlo do processo de urbanização – controlar, tendo o ano 

de 2020 como horizonte, o crescimento das duas grandes AM para que estas não 

excedam 40% da população nacional; 

- Todo o território nacional deverá ser abrangido por Planos Regionais de Ordenamento 

do Território e por Planos Especiais de Ordenamento do Território, em fase efetiva de 

implementação; 

- Adotar e implementar, até 2010, uma Estratégia nacional para as Cidades que coloque 

em vigor os princípios da Agenda 21 Local, que integre a dimensão da reabilitação 

urbana em pelo menos 80% dos municípios; 

- Elaborar até 2006 uma Lei-quadro para o Litoral de onde possa surgir, até 2008, uma 

Estratégia Nacional para as Zonas Costeiras, que tenha em conta os diferentes riscos e 

que articule os meios de prevenção e defesa, nomeadamente os aéreos e navais. 

 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) 

A ENAAC estabelece quatro grandes objetivos: 

 Informação e Conhecimento que se foca sobre a necessidade de consolidar e 

desenvolver uma base científica e técnica sólida. 

 Reduzir a Vulnerabilidade e Aumentar a Capacidade de Resposta que corresponde ao 

trabalho, fulcral, de identificação, definição de prioridades e aplicação das principais 

medidas de adaptação.” 

 Participar, Sensibilizar e Divulgar que pretende envolver e suscitar a maior participação 

possível por parte dos agentes sociais na definição e aplicação da Estratégia. 

 Cooperar a Nível Internacional que aborda as responsabilidades de Portugal em 

matéria de cooperação internacional na área da adaptação às alterações climáticas. 

 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) 

O PNAC procura quantificar o esforço de mitigação das emissões necessário para o cumprimento 
dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito do Protocolo de Quioto sobre Alterações 
Climáticas (PQ) e do Acordo de Partilha de Responsabilidades da União Europeia (UE), 
identificando as responsabilidades sectoriais e apresentando um conjunto de políticas e 
medidas e respetivos instrumentos que permitam uma intervenção integrada com o objetivo de 
mitigação das emissões. 
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O PNAC não traça metas diretas para a gestão da água. As metas são traçadas para os vários 
subsetores, cujas dinâmicas de crescimento poderão ter implicações indiretas no setor da água, 
embora não previstas. 

 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) 

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) assume três 
objetivos gerais: 

 Conservar a natureza e a diversidade biológica, incluindo os elementos notáveis da 

geologia, geomorfologia e paleontologia; 

 Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; 

 Contribuir para a prossecução dos objetivos visados pelos processos de cooperação 

internacional na área da conservação da natureza em que Portugal está envolvido, em 

especial os objetivos definidos na Convenção sobre a Diversidade Biológica, 

designadamente a conservação da biodiversidade, a utilização sustentável dos seus 

componentes e a partilha justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização 

dos recursos genéticos. 

A ENCNB evidencia preocupação em matéria da qualidade da água e da preservação dos 
ecossistemas aquáticos e marinhos, condicionando ainda o desenvolvimento dos setores 
agrícola e da pesca e aquicultura. 

 

Plano de Desenvolvimento Económico e Social da RAM 2014-2020 (PDES 2014-2020 - 
CompromissoMadeira@2020) 

O Documento de Orientação Estratégica Regional identifica como desafios e objetivos a 
contemplar na Estratégia de Desenvolvimento Regional: 

 Continuar a considerar o Turismo como atividade económica em torno da qual se pode 

gerar valor acrescentado e emprego (em volume e em competências qualificadas) que 

possam influenciar o ritmo e a qualidade da recuperação, que permita ancorar o 

relançamento da economia regional, consolidando-se como atividade impulsionadora 

de melhores e mais densas relações intersectoriais entre a estrutura produtiva regional 

(a incentivar) e destacando-se como atividade que incorpora fatores de inovação-

conhecimento (energia, sistemas de informação, …); 

 Assumir uma estratégia que contribua para materializar o retorno em valor do 

investimento já efetuado em ativos infraestruturais (transportes, ambiente, educação, 
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saúde e habitação) quer pelo sector público, quer pelo sector privado, nomeadamente 

criando condições que permitam a recuperação (a prazo) dos custos incorridos; 

 Explorar os modos de internacionalização possíveis (uma vez que todos eles deverão 

ser convocados e aproveitados), sobretudo considerando o que de novo existe nas 

formas concretas como as atividades económicas se organizam, que possa ser utilizado 

de forma proactiva na RAM pelos seus agentes económicos; 

 Potenciar uma maior valorização dos recursos regionais (património natural e 

edificado, biodiversidade e paisagem, energias renováveis, recursos hídricos, mar e 

ecossistemas marinhos) e aumentar a eficiência no seu aproveitamento. 

Quanto às prioridades temáticas adotadas pelo Documento de Orientação Estratégica Regional, 
referem-se: 

 Promoção da competitividade da economia; 

 Formação do capital humano; 

 Promoção do emprego e da coesão social; 

 Desenvolvimento sustentável. 

No que respeita à prioridade temática “desenvolvimento sustentável”, são estabelecidos 
objetivos que procuram traduzir as necessidades de atuação para um vasto conjunto de 
domínios sectoriais: ordenamento urbano e territorial; reabilitação urbana; alterações 
climáticas; resíduos; água; energia; transportes; e cultura. Neste contexto, destacam-se os 
objetivos delineados para os domínios das alterações climáticas e da água pela sua particular 
relevância ao nível da gestão dos recursos hídricos.  

Para o domínio das alterações climática, de acordo com o documento estratégico, afigura-se 
indispensável desenvolver abordagens de interação entre as diferentes tutelas regionais (saúde 
pública, turismo e lazer, recursos hídricos, zonas costeiras, agricultura e florestas,…) de modo a 
sinalizar medidas de intervenção que garantam, nomeadamente: 

 Implementação de medidas preventivas no domínio da Proteção Civil que contribuam 

para a melhoria da qualidade de vida das populações, à sua salvaguarda e dos seus 

bens; 

 Divulgação de conhecimento científico e boas práticas de adaptação; 

 Formulação de medidas antecipatórias de atenuação de vulnerabilidades e efeitos; 

 Elaboração de orientações estratégicas e operacionais de adaptação às Alteração 

Climáticas, em termos globais e sectoriais; 
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 Criação de um sistema de informação integrado que permita desenvolver bases de 

dados e gerar indicadores para identificação e gestão prospetiva dos principais riscos 

para a saúde relacionados com as alterações climáticas, tais como inundações (a nível 

costeiro e cursos de água), temperaturas extremas, poluição do ar e ozono e doenças 

transmitidas por vetores. 

Quanto ao domínio da água, é preconizada uma adequada política de planeamento e uma 
gestão otimizada que vise a valorização, a proteção e a gestão equilibrada dos recursos hídricos, 
de acordo com os seguintes objetivos: 

 Promover a implementação de soluções e tecnologias inovadoras nos sistemas de 

gestão e utilização da água com potencial para dinamizar a competitividade das 

empresas e contribuir para a sustentabilidade da economia das famílias e do sector 

público; 

 Considerar a valia energética, como forma de otimizar e viabilizar os investimentos 

com fins múltiplos e para obter os melhores resultados, face aos recursos disponíveis; 

 Promover o Planeamento e a Proteção dos recursos hídricos e da qualidade das águas 

da Região Hidrográfica da RAM; 

 Apoiar intervenções de superação das necessidades de investimento no sector da 

água; 

 Promover a avaliação e gestão dos riscos de inundações, com o objetivo de reduzir as 

consequências associadas, incluindo perdas humanas, no ambiente, no património 

cultural, nas infraestruturas e nas atividades económicas, em estreita articulação com 

o Plano de Gestão de Região Hidrográfica (Diretiva n.º 2007/60/CE, de 23 de outubro); 

 Monitorizar os recursos hídricos da Região para conhecer, avaliar e classificar o estado 

das componentes qualitativa e quantitativa; 

 Apoiar a tomada de decisão nas utilizações de recursos hídricos, de modo a assegurar 

uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água, bem como na definição 

dos programas e medidas; 

 Garantir no período 2014-2020, a aplicação do regime da qualidade da água destinada 

ao consumo humano (Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de novembro) que tem 

por objetivo a proteção da saúde humana; 
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 Assegurar a gestão da qualidade das águas balneares prosseguindo objetivos de 

proteção da saúde humana e de preservação, proteção e melhoria da qualidade do 

ambiente; 

 Assegurar a proteção do ambiente, das águas superficiais dos efeitos nefastos das 

descargas das águas residuais urbanas (Diretiva 91/271/CEE, de 21 de maio de 1991) e 

da descarga das águas residuais provenientes de serviços e dos sectores industriais; 

 Aumentar a capacidade estratégica de armazenamento de água para utilizações 

múltiplas; 

 Sensibilizar dos utilizadores para a eficiência no consumo de recursos hídricos. 

 

Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020 (Madeira 14-20) 

O Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020 está estruturado em 11 eixos 
prioritários, dos quais se destaca o eixo 5 – “Proteger o Ambiente e Promover a Eficiência de 
Recursos”. O referido eixo prioritário, por sua vez, compreende dois objetivos específicos: 

 6.c.1 - Qualificar os elementos diferenciadores, melhorar as condições de rentabilidade 

e otimizar a exploração dos recursos turísticos e culturais; 

 6.e.1 - Promover a qualidade ambiental e urbanística das cidades enquanto fator de 

atratividade e competitividade regional. 

 

Programa de Cooperação Transnacional Madeira, Açores e Canárias 2014-2020  

O Programa de Cooperação Transnacional Madeira, Açores e Canárias 2014-2020 objetiva o 
aumento do espaço natural de influência socioeconómica e cultural, bem como das 
possibilidades de cooperação das ilhas da Macaronésia com Países Terceiros geograficamente 
próximos, reforçando os laços económicos, sociais e culturais destes territórios. 

Em termos estratégicos, encontra-se estruturado em cinco eixos prioritários, entre os quais se 
destacam o eixo 3 – “Promover a adaptação às alterações climáticas e à prevenção e gestão de 
riscos” e o eixo 4 – “Conservar e proteger o meio ambiente e promover a eficiência dos 
recursos”. 

Quanto aos objetivos específicos associados aos eixos anteriormente enunciados, referem-se os 
seguintes: 

 Melhorar a capacidade de resposta aos potenciais riscos naturais que afetam o espaço 

de cooperação; 

 Aumentar a atratividade de áreas naturais, em especial aquelas de interesse turístico; 
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 Proteger e melhorar a conservação de áreas naturais e da biodiversidade. 

 

 Programa de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2014-2020 

O Programa de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2014-2020 visa contribuir para a 
Estratégia Europa 2020 promovendo o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e a 
coesão económica, social e territorial, entre as regiões atlânticas de Espanha, França, Irlanda, 
Portugal e Reino Unido.  

Os principais objetivos contemplam soluções que respondam aos desafios regionais no âmbito 
da inovação, eficiência dos recursos, ambiente e ativos culturais, de modo a promover uma 
melhor qualidade de vida no território do Espaço Atlântico, nomeadamente: 

 Acelerar o crescimento inteligente em setores chave da economia; 

 Garantir uma melhor capacidade dos territórios para gerir os riscos existentes; 

 Promover as energias renováveis; 

 Melhorar a proteção e gestão do ambiente e dos recursos naturais; 

 Promover uma economia eficiente em termos de recursos: crescimento verde e azul; 

 Explorar e reforçar os ativos naturais e culturais, envolvendo as comunidades locais. 

Este Programa encontra-se estruturado em quatro eixos prioritários, nomeadamente: 

 Eixo 1 - Promover a inovação e a competitividade; 

 Eixo 2 - Promover a eficiência dos recursos; 

 Eixo 3 - Fortalecer a resiliência do território face aos riscos de origem natural, climática 

e humana; 

 Eixo 4 - Reforçar a biodiversidade e o património natural e cultural. 

 

Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) 

O processo de programação do PO SEUR para o horizonte 2014-2020 visa a antecipação e a 

adaptação às grandes mudanças globais, no domínio da energia, das alterações climáticas e do 

uso mais eficiente dos recursos numa perspetiva dinâmica que relaciona competitividade e 

sustentabilidade. O Programa pretende, assim, contribuir para a afirmação da Estratégia Europa 

2020, especialmente na prioridade de crescimento sustentável, respondendo aos desafios de 

transição para uma economia de baixo carbono, assente numa utilização mais eficiente de 

recursos e na promoção de maior resiliência face aos riscos climáticos e às catástrofes. 
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Do ponto de vista estratégico, o PO SEUR estabelece um conjunto de objetivos temáticos que se 

traduzem operacionalmente em 3 eixos de atuação: 

 Eixo 1 – Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em 

todos os setores; 

 Eixo 2 – Promover a adaptação às alterações climáticas e a gestão e prevenção de 

riscos; 

 Eixo 3 – Proteger o ambiente e promover a eficiência na utilização dos recursos. 

Em termos de objetivos específicos, de destacar dois objetivos concernentes ao eixo de atuação 

3, nomeadamente: 

 Investimentos nos recursos hídricos para satisfazer os requisitos do acervo ambiental 

da União e a atender às necessidades de investimento identificadas, em particular a 

melhoria da qualidade das massas de águas;  

 Otimização e gestão eficiente dos recursos e infraestruturas existentes, garantindo a 

qualidade do serviço prestado às populações e a sustentabilidade dos sistemas, no 

âmbito do ciclo urbano da água. 

 

1.1.1.2.2 Agricultura e Pecuária 

Além dos objetivos definidos em instrumentos de política da água (PNA, PRAM, PNUEA) e outras 

estratégias transversais, como a ENDS, aplicam-se ao setor as orientações da ENEAPAI (que visa 

a definição de soluções sustentáveis para a eliminação da poluição causada pelas descargas de 

efluentes não tratados ou com tratamento insuficiente) e o PRODERAM. 

 

Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI) 

A Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI), aprovada 
pelo Despacho n.º 8.277/2007, de 9 de maio, identifica os seguintes objetivos estratégicos: 

 Cumprimento do normativo ambiental e dos objetivos da política de ambiente e de 

ordenamento do território, através do cumprimento do normativo legal e de uma 

abordagem territorial e sectorial integrada; 

 Sustentabilidade dos modelos de gestão, associada à implementação de modelos de 

gestão eficientes e sustentáveis, à aplicação do princípio do poluidor-pagador e à 

garantia de um quadro tarifário sustentável para os setores económicos; 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 4 – Cenários Prospetivos     
               27 

 Gestão eficiente dos recursos financeiros, que deve ter em conta a utilização adequada 

dos instrumentos de cofinanciamento, designadamente o QREN, e do potenciar das 

soluções coletivas e a utilização das infraestruturas já existentes. 

Prevê a adoção de soluções coletivas para a conceção, construção, gestão e exploração das 
soluções de valorização e tratamento de efluentes que garanta o bom funcionamento das 
instalações e controlo de descargas; a adoção de soluções coletivas para o tratamento de 
efluentes quando tal se revelar a solução técnica, económica e ambientalmente mais adequada, 
e a aplicação de uma tarifa de tratamento ao utilizador o mais baixa possível, refletindo um 
modelo de gestão e exploração otimizado. 

 

Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira (PRODERAM 2020) 

O Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira (PRODERAM 2020) visa aumentar os níveis 
de sustentabilidade agrícola e rural na Região, através do aumento da competitividade das 
produções locais tradicionais e do reforço da melhoria do ambiente e da paisagem, num quadro 
agrícola multifuncional e num espaço rural de qualidade e capacitado para promover e sustentar 
o desenvolvimento económico e social das zonas rurais, procurando dar resposta às seguintes 
necessidades: 

 Assegurar a sustentabilidade das explorações agrícolas do ponto vista económico, 

social e ambiental, nomeadamente melhorando a competitividade das produções 

regionais, e promovendo a criação de valor acrescentado; 

 Assegurar uma melhor gestão, valorização e proteção dos recursos naturais 

contribuindo para o combate às alterações climáticas; 

 Promover a valorização o espaço rural; 

 Promover a formação e inovação nos setores agroflorestal, da proteção do ambiente 

e da valorização do espaço rural. 

No âmbito deste programa consideram-se:

 Zonas Predominantemente Rurais (TR): concelhos da Calheta, do Porto Moniz, de 

Santana, de S. Vicente, da Ponta do Sol, da Ribeira Brava e do Porto Santo;  

 Zonas Significativamente Rurais (TI): concelhos de Câmara de Lobos, de Machico e de 

S. Cruz;  

 Zonas Predominantemente Urbanas (TU): concelho do Funchal.  

O PRODERAM assenta em duas orientações principais: 
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 A melhoria da competitividade das produções regionais, privilegiando a produção de 

bens transacionáveis e a criação de valor acrescentado (objetivo competitividade); 

 A produção de um conjunto de bens públicos e outras externalidades não valorizáveis 

pelo mercado, compensando os handicaps naturais e estruturais, e promovendo a 

ocupação, preservação e valorização do espaço e da paisagem (objetivo 

sustentabilidade). 

A melhoria da competitividade da produção regional será obtida fundamentalmente através do 
aumento da sua qualidade e, simultaneamente, do seu reconhecimento público, centrando-se 
nas fileiras estratégicas para os produtos regionais (vinho, frutos subtropicais, flores, hortícolas, 
frescos e produtos biológicos).  

A melhoria da sustentabilidade das atividades agroflorestais e das áreas rurais da Região 
Autónoma da Madeira será possível através da valorização dos serviços prestados pelos 
agricultores, pela melhoria das condições de base para o desempenho da atividade e pelo 
reconhecimento da importância social da agricultura e promovendo os valores naturais e 
paisagísticos e uma melhor gestão dos recursos, melhorando a atratividade das zonas rurais pela 
implementação de serviços básicos, a conservação do património e o desenvolvimento de 
atividades económicas complementares à agricultura. 

 

1.1.1.2.3 Indústria 

O setor industrial não possui um instrumento de planeamento específico, sendo contudo 
influenciado pelas orientações de instrumentos de natureza transversal ou de outros setores. É 
o caso das metas estabelecidas em termos de emissões de gases com efeito de estufa (PNAC) e 
consumo de água (ENDS e PNUEA), e das orientações previstas no Plano de Desenvolvimento 
Económico e Social da RAM (PDES). 

 

1.1.1.2.4 Energia 

Plano de Política Energética da RAM (PPERAM) 

Constituem grandes objetivos da Política Energética da RAM: i) Garantia do aprovisionamento; 
ii) Competitividade económica; iii) Proteção do ambiente. 

São definidos como eixos estratégicos: 

 Eixo 1- Minimização dos estrangulamentos da insularidade; 

 Eixo 2- Utilização racional de energia; 

 Eixo 3- Valorização dos recursos energéticos regionais; 
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 Eixo 4- Gestão da procura de energia elétrica e adequação da oferta; 

 Eixo 5- Inovação e cooperação inter-regional. 

No âmbito do Eixo 3 preconizam-se medidas dirigidas à criação de condições para a maximização 
do aproveitamento das fontes de energia endógena consolidadas, como as mini-hídricas, na 
produção de energia elétrica. 

 

1.1.1.2.5 Turismo, golfe, recreio e lazer 

Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal 2014-2020 (Turismo 2020) 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal define como questão 
estratégica principal que se coloca ao turismo em Portugal definir um fator diferenciador 
relevante e criar as condições para que ele possa evoluir e manter-se relevante, ao longo do 
tempo face à concorrência. A ambição preconizada é “tornar Portugal no destino turístico mais 
dinâmico e ágil da Europa”. 

De acordo com este documento estratégico, a Madeira, Lisboa e Algarve representavam, em 
2014, 83% das dormidas de estrangeiros em Portugal. 

Quanto à Madeira, a partir da análise da procura turística, foi considerada como território 
consolidado do ponto de vista turístico, representando mais de 10% da procura turística de 
Portugal. Por conseguinte, a aposta deverá incidir na requalificação do destino, melhorando a 
oferta, reconvertendo e modernizando os produtos e, desta forma, reforçando a sua 
sustentabilidade e competitividade. Por outro lado, em termos de linhas de atuação, com vista 
à criação de um ambiente competitivo nas infraestruturas de apoio ao transporte turístico, é 
referida a criação de títulos de transporte ou modalidades de transporte, vocacionados para o 
consumo turístico, integrando os diferentes serviços e operadores, e para períodos de tempo 
adequados 

 

Plano de Ordenamento Turístico da RAM (POT) 

O POT, aprovado em 2002, é um instrumento de gestão territorial do setor turístico, abrangendo 
todo o território do arquipélago da Madeira. 

Enuncia-se, como conceito básico para o modelo territorial da Madeira: 

 Potenciar o mar como o recurso turístico e de lazer, com grande capacidade de carga; 

 Posicionar o Funchal como o grande centro urbano-turístico da Madeira e a principal 

porta de articulação com o mar e com a ilha; 
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 Desconcentrar territorialmente a oferta, nomeadamente para a costa oeste, 

potenciando o desenvolvimento de recursos locais, com destaque para a articulação 

com o mar; 

 Reposicionar o interior da ilha e a costa norte na oferta turística e de lazer, valorizando 

os recursos endógenos, com relevo para a laurissilva, a montanha, a paisagem litoral e 

a geologia. 

O modelo territorial para a Madeira propõe o aproveitamento do mar como recurso, através do 
ordenamento de infraestruturas portuárias, nas diversas costas das ilhas da Madeira e de Porto 
Santo, com destaque para o porto do Funchal, como o grande centro de cruzeiros, das atividades 
marítimo-turísticas e da náutica de recreio, e para o Machico como um importante centro 
náutico, associado à vela e a outras atividades desportivas. No Porto Santo, a pesca desportiva 
é identificada como um dos produtos principais, e a náutica de recreio e desportiva como 
produto complementar. 

 

1.1.1.2.6 Pescas e aquicultura 

Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

A ENM tem como objetivo a valorização económica, social e ambiental do espaço marítimo 
nacional através da execução de projetos sectoriais e intersectoriais, assim como dos planos 
estratégicos de âmbito nacional já existentes ou em fase de preparação. 

Estrutura-se em torno de três eixos de ação - pesquisa, exploração e preservação - que por sua 
vez se desdobra em cinco domínios estratégicos de intervenção preferencial: a) a energia azul; 
b) a aquicultura; c) o turismo; d) os recursos minerais marinhos; e) a biotecnologia azul. 

 

Estratégia Nacional para a Gestão Integrada das Zonas Costeiras (ENGIZC) 

A ENGIZC tem como visão alcançar em 2029 uma zona costeira harmoniosamente desenvolvida 
e sustentável, tendo por base uma abordagem sistémica e de valorização dos seus recursos e 
valores identitários. 

Quanto aos objetivos temáticos, adotam-se os seguintes: 

 Conservar e valorizar os recursos e o património natural, cultural e paisagístico; 

 Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactes de natureza ambiental, 

social e económica; 

 Promover o desenvolvimento sustentável de atividades geradoras de riqueza e que 

contribuam para a valorização de recursos específicos da zona costeira; 
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 Aprofundar o conhecimento científico sobre os sistemas, os ecossistemas e as 

paisagens costeiros 

 

1.1.1.2.7 Navegação 

A nível regional não existe um instrumento de planeamento específico, sendo este setor 
influenciado pelo PRAM, Estratégia Nacional para a Gestão Integrada das Zonas Costeiras, 
Estratégia Nacional para o Mar e Plano de Ordenamento Turístico da RAM. 

 

1.1.1.3 Principais investimentos estruturantes 

No presente subcapítulo identificam-se os principais investimentos em curso (2015) ou previstos 
(até 2021) com influência na gestão dos recursos hídricos da região hidrográfica em estudo. 

Procedeu-se à organização dos mesmos nos seguintes setores: 

 Urbano; 

 Agricultura; 

 Turismo; 

 Energia; 

 Pesca; 

 Outros. 

 

1.1.1.3.1 Urbano 

O Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da 
Madeira para 2016 (PIDDAR 2016) prevê um conjunto de investimentos para o setor urbano, 
entre os quais se destaca a medida ao nível das infraestruturas públicas, enquadrada 
fundamentalmente nas seguintes vertentes: 

 Gestão sustentável de resíduos e de recursos hídricos e águas residuais; 

 Qualificação, requalificação e valorização do território. 

Esta medida prevê apoios a investimentos realizados por entidades que promovam o 
desenvolvimento económico, social, cultural, desportivo e de lazer na RAM. Neste sentido, de 
referir os projetos a desenvolver pela APRAM (Administração dos Portos da Região Autónoma 
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da Madeira SA), na sequência de dados causados por temporais que afetaram a região nos 
últimos anos: 

 Reparação do Porto do Porto Santo; 

 Reforço do manto de proteção do molhe Sul do Porto do Funchal; 

 Reparações no Porto do Funchal; 

 Reparação do pavimento do terminal de contentores do Porto do Caniçal; 

 Reparações no Porto do Caniçal; 

 Reparações no Terminal de Inertes do Porto Novo; 

 Reconstrução e Reabilitação da Marina do Funchal; 

 Reparações no Cais de Machico. 

O Programa do Governo da RAM 2016-2020 prevê continuar o esforço no sentido de melhorar os 

níveis de atendimento da população em toda a Região com sistemas de drenagem e tratamento de 

águas residuais, e os níveis de qualidade ambiental dos sistemas de tratamento existentes, tendo em 

vista a obtenção de padrões de qualidade compatíveis com as normas ambientais. Por conseguinte, 

prevê, mais especificamente: 

 Aumentar a eficiência dos sistemas de distribuição de água (potável e regadio) através 

da redução de perdas para níveis aceitáveis; 

 Contribuir para a proteção dos recursos hídricos, com destaque para as origens 

destinadas à produção de água para consumo humano, nomeadamente as águas 

superficiais, dos efeitos nefastos das descargas das águas residuais urbanas; 

 Promover e reforçar a capacidade de captação, armazenamento, tratamento e adução, 

para assegurar o fornecimento de água, em qualidade e quantidade, às populações e 

às atividades económicas, mesmo nos períodos de menor disponibilidade; 

 Dar continuidade ao trabalho realizado pela Região em satisfazer as necessidades 

básicas das populações, através de um programa de reconversão e execução de 

sistemas de recolha, tratamento e destino final de águas residuais urbanas, garantindo 

padrões de qualidade compatíveis com as normas vigentes e preservando a qualidade 

ambiental dos meios naturais de receção de efluentes; 

 Reforçar e otimizar as capacidades laboratoriais da Região, no controlo da qualidade 

das águas residuais tratadas; 
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 Analisar e promover soluções integradas para a gestão dos subprodutos das 

instalações de tratamento de águas residuais (e.g. lamas) na Região, através da criação 

de condições para o seu processamento e reforço da sua valorização, criando mais-

valias do ponto de vista económico e ambiental. 

 

1.1.1.3.2 Agricultura 

A agricultura e a pecuária, dadas as suas dimensões económica, social e ambiental, detêm um 
papel determinante para o desenvolvimento sustentado da Região Autónoma da Madeira 
constituindo um pilar estratégico e, como tal, uma das prioridades do Governo Regional.  

O Programa do Governo da RAM 2016-2020 prevê, a par com outras ações, o aumento da 
eficiência dos sistemas de distribuição de água ao nível do regadio, através da redução de perdas 
para níveis aceitáveis. 

Ao nível do setor do regadio, o Plano e Programa de Investimentos e Despesas de 
Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2016 destaca a realização de vários 
investimentos estruturantes, todos cofinanciados pelo PRODERAM 2020, nomeadamente: 

 Recuperação da Levada do Norte - Lanço Sul - Túnel do Espigão; 

 Reforço da Adução ao Canal do Norte; 

 Remodelação do Sistema de regadio e de fins múltiplos da ARM (Levada das 

Queimadas e Levada do Monte-Medonho); 

 Sistema de Regadio Agrícola do Porto Santo - fase 2 - lagoa do Tanque; 

 A RAM continuará a subsidiar o preço, por hora de água de rega, para fins 

hidroagrícolas. 

 

1.1.1.3.3 Turismo 

Transversal a várias áreas, o sector do turismo toca em muitas atividades e influencia, direta e 
indiretamente, a estabilidade socioeconómica, representando 25 % a 30% do VAB regional. 

De acordo com o PIDDAR 2016, a estratégia neste setor passará por dar um maior enfoque ao 
desenvolvimento do produto, em particular na sua qualificação, na potenciação dos nichos, 
numa maior articulação com os vários agentes do setor, bem como no desenvolvimento de 
ideias, iniciativas e projetos, seus e/ou de terceiros que, desejavelmente, se traduzirão no 
incremento da notoriedade e no rejuvenescimento e diversificação de públicos. 
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1.1.1.3.4 Energia 

No âmbito do setor da Energia, segundo o PIDDAR 2016, as ações a implementar passam por 
racionalizar, valorizar e aprovisionar a energia, de forma a melhorar a eficiência energética e a 
promover estratégias de baixa emissão de carbono. 

As intervenções previstas para o setor enquadram-se nas seguintes medidas: 

 Melhoria da eficiência energética e promoção de estratégias de baixa emissão de 

carbono – prevê projetos que apresentem soluções integradas no domínio da 

eficiência energética e incidam no processo produtivo, podendo incluir a utilização de 

energias renováveis para autoconsumo; 

 Racionalização, valorização e aprovisionamento de energia – prevê a instalação de uma 

unidade de produção de energia, a partir de recursos renováveis, para alimentar o 

sistema elétrico de consumo, com vista a reduzir significativamente o consumo de 

energia proveniente da rede elétrica pública. 

O Programa do Governo da RAM 2016-2020, por sua vez, preconiza a redução da dependência 
energética do exterior, através do aumento da produção hidroelétrica, da produtividade das 
centrais hidroelétricas existentes e da eficiência energética das instalações. 

 

1.1.1.3.5 Pesca e aquicultura 

O Programa do Governo da RAM 2016-2020 identifica a necessidade de reforçar o caráter 
singular e distinto das pescas baseadas em metodologias artesanais, seletivas, com baixos níveis 
de rejeições, respeitadoras dos ecossistemas e do meio marinho e efetuadas em equilíbrio com 
os recursos disponíveis. Deste modo, constituem eixos estratégicos: 

 Potenciar a investigação; 

 Gerar conhecimento; 

 Incrementar a sustentabilidade dos recursos marinhos; 

 Aumentar a competitividade; 

 Criar emprego; 

 Fomentar a inclusão social e a coesão territorial. 

De acordo com o PIDDAR 2016, ao nível da potenciação da economia do mar (pesca e 
aquicultura), objetiva-se a modernização da frota de pesca, o incremento da valorização da 
atividade da pesca e do pescado, o reforço da competitividade da aquicultura e o alargamento 
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do conhecimento científico, visando uma melhor avaliação e utilização dos recursos. Na 
prossecução destes objetivos, prevê-se os seguintes investimentos: 

 Prosseguimento dos apoios à frota pesqueira e à indústria de transformação dos 

produtos da pesca; 

 Prossecução das ações de investigação, no domínio do mar e recursos pesqueiros, para 

o incremento do conhecimento científico dos recursos bio marítimos da RAM; 

 Inventariação e catalogação genética do património bio marítimo da Região e 

incremento da diversidade, qualidade e segurança do pescado disponibilizado aos 

consumidores; 

 Recolha de dados biológicos, técnicos, ambientais e socioeconómicos primários no 

setor das pescas e aquicultura; 

 Prosseguimento de ações que assegurem a manutenção e funcionamento do Centro 

de Maricultura da Calheta; 

 Investimentos no âmbito do Programa Operacional MAR 2020, cofinanciado pelo 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) - reperfilamento do 

molhe exterior do porto do Caniçal, construção de uma casa dos óleos assim como 

infraestruturas de abastecimento de água e energia elétrica; reabilitação da Lota do 

Funchal; remodelação do Posto de Receção de Pescado do Porto Moniz, adaptação dos 

laboratórios e aquisição de equipamentos que melhorem o controlo e as condições de 

cultura dos peixes nos tanques do Centro de Maricultura da Calheta, melhorando as 

condições de higiene, sanidade e de bem-estar animal; apetrechamento das lotas em 

equipamento e software informáticos para implementação do sistema de leilão 

eletrónico que cumpra com as disposições legais aplicáveis; implementação de 

medidas adicionais de controlo da atividade da pesca; 

 Reparação e manutenção das lotas, entrepostos, varadouros e portos de pesca na 

Madeira e Porto Santo; 

 Comparticipação financeira regional em projetos privados aprovados no âmbito do 

PROMAR Madeira cofinanciado pelo Fundo Europeu das Pescas (FEP) e do Programa 

Operacional MAR 2020 cofinanciado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas (FEAMP); 

 Promoção do consumo de pescado tradicionalmente pouco valorizado; 
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 Desenvolvimento de estudos tendentes a encontrar soluções para o pescado 

desembarcado sem valor comercial; 

 Prosseguimento de ações que contribuam para o desenvolvimento da indústria e a 

transformação dos produtos da pesca na RAM. 

 

1.1.1.3.6 Outros 

Num contexto de alterações climáticas, importa mencionar o investimento a realizar no sentido 

de reforçar o conhecimento acerca dos fenómenos em presença e anunciados, procurando 

integrar redes internacionais de investigação e de partilha de conhecimento e práticas de 

intervenção. 

Assim, no âmbito do PIDDAR para 2016, prevê-se o prosseguimento da implementação 

continuada e integrada de um conjunto de medidas estruturais, visando a diminuição do risco 

hidrológico e de atenuação da vulnerabilidade das áreas mais expostas a esse tipo de risco, 

destacando-se as intervenções de reabilitação estrutural a executar nos troços intermédios das 

ribeiras de Santa Luzia e de São João e as de ordenamento fluvial nos ribeiros da Fajã das Éguas, 

da Eirinha e da Pereira, na Serra d’Água, na ribeira da Tabua, ao Sítio das Terças e no ribeiro do 

Monte e ribeira da Corujeira, na freguesia do Monte. 

É prevista também a continuidade das ações de redimensionamento de passagens hidráulicas 

de rede viária mais antiga, no sentido de assegurar o seu adequado funcionamento hidráulico, 

sendo também dada especial atenção às ações de monitorização e limpeza/desassoreamento 

dos cursos de água e à consolidação das margens destes. 

Nos cursos de água localizados a maiores altitudes, coincidentes com as áreas onde ocorrem 

precipitações elevadas, perspetiva-se a consolidação dos talvegues através de realização de 

pequenas intervenções de correção torrencial. 

Em termos de medidas não estruturais, é apontada a continuidade do desenvolvimento de 

estudos e ações, visando: 

 A monitorização hidrológica das bacias hidrográficas da Ilha da Madeira, com maior 

grau de vulnerabilidade às aluviões; 

 A monitorização do funcionamento das estruturas de retenção e controlo do 

transporte do material sólido e avaliação do seu desempenho visando a otimização 

operacional das estruturas de proteção já construídas; 

 A consolidação da instrumentação e monitorização automática de ribeiras; 

 A compilação de dados, relativamente a eventos hidrogeomorfológicos na Ilha da 

Madeira, através de uma base de dados SIG, como suporte aos processos de avaliação 
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do risco e de decisão, no que respeita à aplicação de medidas de mitigação dos efeitos 

de eventuais aluviões; 

 A implementação do sistema regional de monitorização e alerta da ocorrência de 

aluviões e o desenvolvimento de novos estudos de caracterização e de avaliação da 

segurança hidráulica e estrutural de várias ribeiras da Ilha da Madeira; 

 

1.1.2 Análise de tendências 

Ao longo deste ponto são analisadas as principais macrotendências que se perspetivam para a 

RH10, enquanto componente essencial da análise prospetiva. A análise desenvolvida, de 

natureza não estática (ou cross-section), procura identificar as tendências de evolução das 

principais forças motrizes recorrendo a análises de séries temporais. 

Para além do contexto macroeconómico (perspetivas de crescimento do PIB e do VAB setorial), 

foram analisadas, com algum grau de detalhe, as variáveis da população residente e da 

população flutuante por se tratarem de drivers fundamentais para a definição do cenário base 

de evolução das necessidades de água nos horizontes de planeamento de 2021 e 2027. 

 

1.1.2.1 Contexto macroeconómico 

As Contas Regionais (INE & DRE, 2002 a 2014) permitem conhecer a evolução (real) do Valor 
Acrescentado Bruto (VAB) por grande setor de atividade (primário, secundário e terciário) para 
a RAM no período 2009-2014. De facto, como sugere a Erro! A origem da referência não foi 
ncontrada. onde se fez corresponder a base 100 ao valor registado em cada setor no ano inicial 
(2009), a RH10 apresentou uma evolução do VAB globalmente favorável até 2008 liderada pelo 
setor terciário (comércio, serviços e turismo), com uma ligeira diminuição da riqueza gerada na 
Região em 2009 (-0,5%) – acompanhando, aliás, a recessão registada em Portugal nesse ano 
(redução real do PIB de -2,9% face a 2008, ano em que já se tinha observado uma estagnação / 
crescimento nulo nesse agregado como consequência da crise financeira internacional). 
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Figura 1.2: Evolução (real) do VAB por grande setor de atividade na RH10 (base 2001 = 100; 2001-
2009) 

 

Fonte: INE & DRE – Contas Regionais (2002 a 2012) 

De especial interesse para o presente exercício de planeamento é a evolução do VAB dos setores 
primário e secundário para efeito de indexação dos consumos associados, respetivamente, à 
agricultura e à indústria, dois importantes utilizadores de água. Como sugere a mesma figura, o 
setor primário madeirense apresentou um comportamento positivo até 2007 (salvo em 2004), 
registando uma forte quebra da produção (em valor acrescentado) no ano de 2008 (índice 87, 
isto é, redução de -13% face ao respetivo VAB de 2001) e uma estagnação em 2009. Já o setor 
secundário, evoluiu de forma muito desfavorável entre 2001 e 2003, com quebras de 20% na 
produção, com retoma em 2004 (curiosamente, em contraciclo com o setor primário) e com 
uma lenta redução do VAB desde então, sobretudo a partir de 2008 fruto da conjuntura menos 
favorável. 

De modo a estender as séries temporais do VAB dos setores primário e secundário até 2027 
(procedimento essencial para estabelecer cenários de necessidades futuras de água nesse 
horizonte), começou-se por considerar as projeções da taxa de crescimento anual (real) do PIB 
regional e nacional.  

Assim, para o ano de 2010, considerou-se a estimativa de crescimento do PIB regional (+0,4%) 
indicada no Orçamento da RAM 2013 (SRPF, 2012). Para os anos seguintes, consideraram-se as 
projeções para a economia portuguesa da Comissão Europeia para o período 2011-2014 que 
são, aliás, coincidentes com os valores indicados pelo FMI – Fundo Monetário Internacional 
(Quadro 1.3). Em particular, esses dois organismos antecipam uma retoma lenta em 2014 
(crescimento de +0,6% do PIB), tendo sido o Banco de Portugal mais otimista nas suas projeções 
da primavera de 2013 (+1,1%). Para 2015, associou-se a esse mesmo ano a taxa de crescimento 
perspetivada pelo Banco de Portugal para 2014, notando a sua compatibilidade com a retoma 
lenta que se perspetiva, não apenas para Portugal, mas também para a economia europeia e a 
Zona Euro em particular.  
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Quadro 1.3: Projeções de evolução real do PIB – Portugal (2011-2016) 

Entidade 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Banco de Portugal -1,7 -3,2 -2,3 1,1 1,7 1,9 

Comissão Europeia -1,6 -3,2 -2,3 0,6 - - 

Fundo Monetário Internacional (FMI) -1,6 -3,2 -2,3 0,6 1,6 1,5 

OCDE -1,6 -3,2 -2,7 0,2 1,6 1,8 

Fonte: Banco de Portugal (2013), Comissão Europeia (2013), FMI (2013), OCDE (2013) e SRPF (2015) 

A estimação da evolução do PIB (e do VAB) para além de 2015 é um exercício arriscado, também 
por via da presente conjuntura marcada pela elevada incerteza, não apenas em termos 
económico-financeiros, mas também no que se refere à governabilidade da República. No 
entanto, trata-se de um exercício necessário em termos de estimativa de necessidades futuras 
de água, nos horizontes de 2021 e 2027. 

Nesse sentido, ensaiou-se uma abordagem meramente especulativa, apoiada no eficaz e 
experimentado método do alisamento exponencial de Holt-Winters com tendência. Considere-
se o índice t = 0, 1, …, 14 correspondendo aos anos 2001 a 2015 e {xt j} a série temporal relativa 
ao VAB (real) do setor j = 1, 2 (primário e secundário, respetivamente) conhecido ou projetado 
com base nas taxas de crescimento do PIB regional e nacional indicadas nos parágrafos 
anteriores. O método proposto por Holt-Winters consiste, então, no cálculo recursivo das 
seguintes variáveis para todo o j: 

s0 
j = x0 

j (1) 

b0 
j = x1 

j – x0 
j (2) 

st 
j = xt 

j + (1 – )(st–1 
j + bt–1 

j) (3) 

bt 
j = (st 

j – st–1 
j) + (1 – )bt–1 

j (4) 

onde ,   (0, 1) são fatores de alisamento dos dados e da tendência, respetivamente. Não 
existe nenhuma regra para a fixação destes dois parâmetros técnicos do modelo, dependendo 
a sua calibração da menor ou maior pertinente da informação contemporânea. De facto, a 

fixação de  e  em valores próximos de zero torna o passado mais relevante, tornando o 

modelo pouco sensível a eventuais inversões de ciclo mais recentes. Por isso se fixou  e  num 
valor (0,7) compatível com a retoma moderada esperada para os próximos anos, antecipando 
algum crescimento, quer do VAB, quer das necessidades de água para a agricultura e a indústria, 
passada que seja a conjuntura de crise. 

De facto, se a recessão 2008-2009 pode ser considerada como uma «anormalidade» ou outlier, 
motivada pela crise do mercado imobiliário subprime norte-americano, o período recessivo 
2011-2013 que a economia portuguesa atravessou, mormente a sua duração e profundidade, 
era grandemente esperado. De facto, depois do take-off da transição entre as décadas de 1960 
e 1970, a economia portuguesa tem apresentado ciclos longos de crescimento negativo (real) 
do PIB de periodicidade (aproximadamente) decenal: 1975 (-5,1%), 1984 (-1,4%), 1993 (-0,68%), 
2003 (-0,91%) e 2011-2013 (taxa média esperada de -2,4% ao ano) (Comissão Europeia, 2013). 
Passada esta fase, a tendência é que a economia volte a crescer, ainda que não se esperem 
elevadas taxas de crescimento do PIB a curto/médio prazo. 
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Estas regularidades da economia portuguesa foram tomadas em conta na calibração do modelo 
de Holt-Winters, que possibilitou estimar o VAB (real) dos setores primário e secundário (j = 1, 
2) no horizonte de 2027, fazendo m = 1, 2, …, 12 na seguinte fórmula de previsão: 

Ft+m 
j = st 

j + mbt 
j (5) 

Os resultados da sua aplicação foram condensados nos gráficos da página seguinte, que 
constituíram o ponto de apoio para a formulação do Cenário Base de evolução das necessidades 
de água para a agricultura e para a indústria, partindo do ano de referência (2009) e 
considerando os horizontes de planeamento de 2021 e 2027. 

É importante frisar que as estimativas apuradas são algo conservadoras, apontando para um 
crescimento tendencial relativamente lento em ambos os setores de atividade. De facto, no caso 
do setor primário/agricultura, o modelo aponta para o regresso, em 2027, a volumes reais de 
produção (em valor acrescentado) próximos dos 86% do registado em 2001, o que se justifica 
pela importante quebra observada em 2008 a que se segue nova quebra em 2011-2013 (Figura 
1.3).  

Figura 1.3: Evolução projetada (real) do VAB do setor primário na RH10 (base 2001 = 100; 2001-2027) 

 

(p) – Valores estimados com base na evolução do PIB regional (2010) ou nacional (2011-2014) projetada pelas 
entidades oficiais; (e) valores estimados a partir da série 2001-2015 por alisamento exponencial (método Holt-

Winters,  =  = 0,7) 

Fonte: INE & DRE – Contas Regionais (2002 a 2012), Banco de Portugal (2013) e Comissão Europeia 
(2013), com cálculos próprios 

No caso do setor secundário (Figura 1.4), perspetiva-se uma evolução paralela (88,3% do volume 
de 2001 em 2027) que se justifica, não apenas pela aplicação do mesmo método de previsão, 
mas sobretudo pelo facto da evolução acumulada 2001-2009 ter sido similar em ambos os casos, 
como a Figura 1.3 já sugeria. 
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Figura 1.4: Evolução projetada (real) do VAB do setor secundário na RH10 (base 2001 = 100; 2001-
2027) 

 

(p) – Valores estimados com base na evolução do PIB regional (2010) ou nacional (2011-2014) projetada pelas 
entidades oficiais; (e) valores estimados a partir da série 2001-2015 por alisamento esponensial (método Holt-

Winters,  =  = 0,7) 

Fonte: INE & DRE – Contas Regionais (2002 a 2012), Banco de Portugal (2013) e Comissão Europeia 
(2013), com cálculos próprios 

 

1.1.2.2 População residente 

Para efeito de estimação da população residente na RAM no horizonte de 2027, elemento 
essencial para projetar os consumos urbanos da RH10, partiu-se da distribuição por sexo e idade 
segundo o concelho fornecida pelos Censos 2011 (INE, 2013). Subsequentemente e com base 
nas Estatísticas Demográficas de 2012, calcularam-se as taxas de natalidade por idade da mãe 
(identificando o sexo do nado-vivo) e as taxas de mortalidade também por idade e sexo. Estes 
cálculos foram realizados concelho a concelho e de forma recursiva, possibilitando estimar a 
evolução natural da população no horizonte pretendido. Supletivamente, aplicou-se a todos os 
concelhos a taxa média de crescimento migratório da RAM observada em 2012 (-0,23%) de 
modo a melhor estimar a evolução da população residente – filtrando o saldo natural do saldo 
migratório negativo que constitui, aliás, uma importante (e histórica) característica da região em 
estudo que, entretanto, se tem acentuado fruto dos elevados níveis de desemprego registados 
nos últimos anos. 

No Quadro 1.4 e Figura 1.5 apresentam-se os resultados deste exercício, projetando-se a 
evolução natural e total da população residente na RAM esperada para o período 2012-2027. 
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Quadro 1.4: Evolução projetada da população residente (HM) na RH10 (2012-2027) 

Ano Nascimentos Óbitos Saldo Natural Saldo Migratório População 

2011 - - - - 267.785 

2012 2.047 2.570 -523 -614 266.648 

2013 2.032 2.734 -702 -611 265.335 

2014 1.988 2.693 -705 -608 264.022 

2015 1.942 2.725 -783 -607 262.632 

2016 1.905 2.757 -852 -603 261.177 

2017 1.863 2.761 -898 -598 259.681 

2018 1.827 2.795 -968 -594 258.119 

2019 1.800 2.832 -1.032 -591 256.496 

2020 1.770 2.877 -1.107 -586 254.803 

2021 1.738 2.898 -1.160 -584 253.059 

2022 1.720 2.928 -1.208 -581 251.270 

2023 1.701 2.966 -1.265 -577 249.428 

2024 1.669 2.989 -1.320 -571 247.537 

2025 1.646 3.017 -1.371 -567 245.599 

2026 1.617 3.023 -1.406 -562 243.631 

2027 1.599 3.071 -1.472 -559 241.600 

Fonte: INE – Censos 2011 e Estatísticas Demográficas (INE, 2013), com cálculos próprios 

 

Figura 1.5: Evolução projetada da população residente na RH10 (2001-2027) 

 

(e) valores estimados com base no modelo microdemográfico (desagregado por concelho) descrito no texto principal 

Fonte: INE – Censos 2011 e Estatísticas Demográficas (INE, 2013), com cálculos próprios 
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Como ponto de apoio para a montagem dos cenários prospetivos, o quadro seguinte isola a 
população por concelho nas datas chave para o planeamento (2021 e 2027), vislumbrando-se 
uma redução gradual do contingente demográfico, de quase 262 mil habitantes em 2015 até 
cerca de 241 mil habitantes em 2027, que se refletirá na redução das necessidades de água para 
o setor residencial. 

Quadro 1.5: Evolução projetada da população residente na RH10 (2015, 2021 e 2027) 

Concelho 2015 2021 2027 

Calheta 11.078 10.379 9.640 

Câmara de Lobos 35.419 34.887 34.156 

Funchal 109.414 104.824 99.361 

Machico 21.505 20.815 19.946 

Ponta do Sol 8.604 8.212 7.837 

Porto Moniz 2.508 2.263 2.054 

Ribeira Brava 13.049 12.526 11.939 

Santa Cruz 42.841 42.108 40.847 

Santana 7.266 6.583 5.944 

São Vicente 5.525 5.196 4.838 

Porto Santo 5.423 5.266 5.038 

Total Geral 262.632 253.059 241.600 

Fonte: INE – Censos 2011 e Estatísticas Demográficas (INE, 2013), com cálculos próprios 

 

1.1.2.3 População flutuante 

Ao contrário da população residente, que deverá diminuir ao longo do horizonte de 2027, 
perspetiva-se o aumento da população flutuante por via da nova oferta de camas turísticas 
(9.101 camas adicionais face às 31.006 reportadas pela Direção Regional do Turismo em 2013). 

Para se estimar a procura turística, medida em termos de número de dormidas em 
estabelecimentos hoteleiros por ano, partiu-se do número médio de dormidas por cama no ano 
de 2011 (Quadro 1.6) e, assumindo que esse parâmetro de ocupação (calculado por concelho) 
se mantêm constante no horizonte de planeamento, considerou-se, em 2015, a operação da 
totalidade das novas camas em obra (2.380 + 31.006 = 33.386 camas); em 2021, a operação de 
metade das novas camas projetadas que não estão ainda em obra (0,5 × 6.721 + 33.386 = 36.747 
camas); e em 2027, considerou-se a totalidade das novas camas projetadas, em obra, ou não 
(9.101 + 31.006 = 40.107 camas). 
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Quadro 1.6: Número médio de dormidas por cama, por concelho da RH10 (2011) 

Concelho Dormidas Camas Dormidas/Cama 

Calheta 196.046 950 206,4 

Câmara de Lobos 82.881 684 121,2 

Funchal 3.819.412 18.602 205,3 

Machico 130.808 795 164,5 

Ponta do Sol 64.958 280 232,0 

Porto Moniz 31.153 238 130,9 

Ribeira Brava 45.612 394 115,8 

Santa Cruz 791.945 3.998 198,1 

Santana 29.657 362 81,9 

São Vicente 96.716 618 156,5 

Porto Santo 276.098 2.178 126,8 

Total Geral 5.565.286 29.099 191,3 

Fonte: INE – Estatísticas do Turismo (INE & DRT, 2012), com cálculos próprios 

Com base nestes pressupostos, foi possível projetar o número de dormidas para os horizontes 
de 2015, 2021 e 2027 que tenderá a aumentar (em termos acumulados) de 6.257.346 dormidas 
no ano de 2015, para 6.794.376 em 2021 e 7.331.406 em 2027, considerando a RAM / RH10 na 
sua totalidade (Quadro 1.7).  

Quadro 1.7: Evolução projetada do número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros por 
concelho da RH10 (2015, 2021 e 2027) 

Concelho 2015 2021 2027 

Calheta 285.194 318.524 351.854 

Câmara de Lobos 101.905 101.905 101.905 

Funchal 4.024.324 4.199.770 4.375.216 

Machico 254.870 303.410 351.950 

Ponta do Sol 75.862 78.412 80.962 

Porto Moniz 46.729 48.367 50.005 

Ribeira Brava 38.898 39.594 40.290 

Santa Cruz 800.067 864.645 929.223 

Santana 35.311 44.977 54.643 

São Vicente 108.922 113.146 117.370 

Porto Santo 485.264 681.626 877.988 

Total Geral 6.257.346 6.794.376 7.331.406 

Fonte: INE – Estatísticas do Turismo (INE & DRT, 2012) e DRT (2013), com cálculos próprios 
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De notar que o cálculo da população flutuante em termos de habitantes equivalentes/ano exige, 
igualmente, a ponderação do número de alojamentos com uso sazonal ou secundário, de acordo 
com a seguinte fórmula: 

População flutuante (hab.equivalentes/ano) = (Dormidas em estabelecimentos hoteleiros + Alojamentos 
sazonais × Estada média × Dimensão média das famílias) / 365 dias 

(6) 

Entre 2001 e 2011, os alojamentos sazonais aumentaram de forma muito significativa na RAM, 
tendo passado de 12.828 para 19.420, o que corresponde a um crescimento acumulado de 
+51,4% (INE, 2013). Sendo expetável algum abrandamento deste crescimento no horizonte de 
2021 (próximo ano censitário) por via dos fenómenos recessivos dos últimos anos, optou-se por 
indexar o crescimento dos alojamentos sazonais ao referido crescimento (mais moderado) que 
se perspetiva para a oferta de empreendimentos turísticos, de acordo com as camas projetadas.  

O resultado desse exercício é apresentado no quadro seguinte: 

Quadro 1.8: Evolução projetada do número de alojamentos com uso temporário ou sazonal por 
concelho da RH10 (2015, 2021 e 2027) 

Concelho 2015 2021 2027 

Calheta 2.455 2.743 3.031 

Câmara de Lobos 1.708 1.708 1.708 

Funchal 5.570 5.810 6.050 

Machico 2.523 3.003 3.483 

Ponta do Sol 1.197 1.239 1.281 

Porto Moniz 853 883 913 

Ribeira Brava 1.208 1.232 1.256 

Santa Cruz 2.620 2.830 3.040 

Santana 1.718 2.186 2.654 

São Vicente 1.368 1.422 1.476 

Porto Santo 3.112 4.372 5.632 

Total Geral 24.332 27.428 30.524 

Fonte: INE – Censos 2001 e 2011 (INE, 2013) e DRT (2013), com cálculos próprios 

Com base na informação constante nos dois quadros anteriores e nos demais indicadores 
socioeconómicos relevantes, foi possível, enfim, estimar a população flutuante em habitantes 
equivalentes/ano recorrendo à fórmula (6) acima indicada.  

Os dados apresentados no Quadro 1.9 e na Figura 1.6 sugerem um crescimento relativamente 
moderado em direção aos 20 mil habitantes equivalentes no horizonte de 2021 e aos 22 mil 
habitantes equivalentes no final da terceira década do século XXI. 
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Quadro 1.9: Evolução projetada da população flutuante (hab. equivalentes/ano) por concelho da 
RH10 (2009, 2015, 2021 e 2027) 

Concelho 2009 2015 2021 2027 

Calheta 572 892 997 1.101 

Câmara de Lobos 329 355 355 355 

Funchal 10.335 11.277 11.769 12.260 

Machico 372 781 930 1.079 

Ponta do Sol 242 255 264 272 

Porto Moniz 91 144 149 154 

Ribeira Brava 145 139 142 144 

Santa Cruz 2.554 2.321 2.508 2.696 

Santana 130 132 168 204 

São Vicente 283 348 361 375 

Porto Santo 710 1.452 2.040 2.628 

Total Geral 15.763 18.098 19.683 21.269 

Fonte: INE – Censos 2001 e 2011 (INE, 2013) e Estatísticas do Turismo (INE & DRT, 2012), e DRT (2013), 
com cálculos próprios 

 

 

Figura 1.6: Evolução projetada da população flutuante (hab. equivalentes/ano) na RH10 (2001-2027) 

 

(e) valores estimados com base nos pressupostos descritos no texto principal 

Fonte: INE – Censos 2001 e 2011 (INE, 2013) e Estatísticas do Turismo (INE & DRT, 2012), e DRT (2013), 
com cálculos próprios 
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1.2 Impacte setoriais das alterações climáticas 

No contexto de uma análise prospetiva de cenarização das necessidades de água e do estado 
das massas de água nos horizontes concernentes ao 2.º ciclo de planeamento, importa atender 
aos impactes sectoriais das alterações climáticas, particularmente para aqueles setores em que 
se perspetivam efeitos mais significativos. 

De acordo com o exposto, de entre os setores económicos com relevância na gestão da água na 
RH10, a Agricultura é um dos que maior impacto poderá sofrer no processo de alterações 
climáticas em curso. Por outro lado, a agricultura e as atividades económicas que lhe estão a 
montante e a jusante são um dos principais responsáveis pelas crescentes emissões de GEE. 

É neste contexto que devem ser entendidas as crescentes preocupações dos centros de decisão 
política e dos agentes económicos e sociais, no sentido de: 

 Se fazerem previsões quanto aos efeitos das alterações climáticas sobre a 

produtividade e a produção dos diferentes produtos agrícolas; 

 Melhor se conhecerem as medidas de mitigação e de compensação que poderão e 

deverão ser adotadas para reduzir as emissões de GEE dos diferentes tipos de 

atividades humanas e aumentar a sua capacidade de sequestro de carbono; 

 Se virem a antecipar medidas de adaptação que possam vir a reduzir os impactos 

negativos e a potenciar os impactos positivos que se prevê virem a ocorrer no futuro 

em consequência das alterações climáticas. 

No âmbito dos impactos sobre a agricultura que se prevê virem a resultar das alterações 
climáticas futuras, assumem particular importância aqueles que se encontram relacionados com 
os recursos hídricos, uma vez que: 

 A água tem uma enorme relevância como elemento estruturante das atividades de 

produção agrícola; 

 As alterações climáticas irão condicionar diversas componentes do ciclo hidrológico e 

de outros ciclos biogeoquímicos que com eles interagem. 

Ao contribuir para o aumento da temperatura média da atmosfera, redução da precipitação 
total e modificação do regime pluviométrico e ao alterar a intensidade e frequência dos 
fenómenos climáticos extremos, as alterações climáticas vão provocar (Brekke et al., 2009): 

 Variações no volume e na distribuição das disponibilidades de águas superficiais e 

subterrâneas e, consequentemente, uma redução da oferta de água para uso dos 

sistemas de produção agrícolas e florestais; 

 Alterações na qualidade da água disponível decorrentes do aumento das temperaturas 

e redução da precipitação; 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 4 – Cenários Prospetivos     
               48 

 Variações nos volumes de água utilizados pelas plantas decorrentes da redução do teor 

de água nos solos e dos aumentos da evapotranspiração vegetal, o que irá conduzir a 

um aumento da procura de água por parte dos sistemas de produção agrícola e 

florestais; 

 Alterações das áreas com condições climáticas mais adequadas à produção agrícola 

das várias culturas e produção florestal, especialmente relevante na Ilha da Madeira 

dada a orografia acidentada conduzir a uma superfície agrícola utilizável reduzida e 

poder implicar alterações significativas de temperatura do ar e de humidade relativa 

entre áreas geográficas; 

 Aumento do risco de incêndio florestal. 

Tendo em conta a sua representatividade, apresenta-se em mais detalhe os impactes esperados 
nas culturas agrícolas da banana, vinha e batata, bem como na floresta, tendo em conta os 
resultados do estudo CLIMAAT II (Santos & Aguiar, 2006). 

A análise das condições climáticas determinantes para a produção agrícola destas culturas na 
Ilha da Madeira permitiram identificar a temperatura do ar como principal fator climático 
influenciando as áreas adequadas ao cultivo. Esta associação obtém-se tendo em conta que se 
verificou existir um certo grau de redundância entre temperatura do ar, humidade relativa e 
precipitação e que a maior parte da agricultura na ilha é de regadio, reduzindo-se a dependência 
da precipitação. Foram determinadas os intervalos de temperatura ótimos para cada uma das 
culturas apresentados no Quadro 1.10. 

Quadro 1.10: Intervalos de temperatura ótima para banana, vinha e hortícolas (incluindo batata) 

Parâmetro de temperatura do ar Banana Vinha Hortícolas 

Média anual > 17 °C > 15 °C > 13 °C 

Média mínima de inverno > 16 °C > 14 °C > 12 °C 

Média máxima de verão > 20 °C <28 °C <28 °C 

Fonte: NEMUS e HIDROMOD, 2014 

Considerando outras condicionantes (declives excessivos, limitações edáficas, sobreposiçãoo 
com áreas protegidas e exposição solar), o estudo permitiu identificar as áreas potenciais de 
cultura na ilha bem como as necessidades de rega, para duas localizações representativas, 
representando uma dependência muito elevada da rega e uma dependência moderada da rega: 
vertente Sul às cotas 120 m e 700 m, respetivamente. 

A distribuição de controlo, que representa bem a distribuição atual, e a distribuição prevista 
pelo projeto CLIMAAT II para o horizonte 2040-2069 da cultura da banana é apresentada na 
Figura 1.8. Verifica-se que a área de cultivo potencial de banana se expande especialmente para 
Leste e para Norte. No final do século XXI o mesmo projeto prevê um aumento significativo para 
Oeste da ilha e aumento da área a Norte e Leste. É importante referir-se que, como esta cultura 
é sensível aos ventos fortes, a expansão para novas áreas relativamente à distribuição atual 
estará dependente do abrigo dos ventos dominantes. 
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Tendo um sistema radicular pouco profundo, a bananeira é muito sensível à falta de água, sendo 
muito dependente de rega. As necessidades de água para rega por unidade de área estimadas 
para o cultivo da banana são apresentadas na Figura 1.7. Verifica-se para meados do século XXI 
um aumento das necessidades de água de rega no caso das cotas mais elevadas (cerca de 10%) 
e uma redução para as cotas mais baixas (cerca de 15%). Para o final do século XXI espera-se um 
aumento da necessidade de água para ambas as cotas (cerca de 15% para os 120 m e 20% para 
os 700 m). 

Figura 1.7: Precipitação e necessidade de água para rega por unidade de área para cultura de banana 
na Ilha da Madeira previstas para o período de controlo e para o horizonte 2040-2069 e 2070-2099 

(cenário SRES A2) para o cultivo à cota 120 m (a) e à cota 700 m (b) 

 
a) 

 

b) 

Fonte: Santos & Aguiar (2006) 

O aumento da necessidade de água relaciona-se com um aumento da produtividade da cultura, 
dado que atualmente a temperatura do ar é o principal fator limitante. Contribui também para 
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um aumento de produtividade o aumento da concentração atmosférica de dióxido de carbono, 
reduzindo a deficiência de nutrientes e aumentando a eficiência do uso de água, através da 
redução da condutância estomática. Este último aspeto poderá mitigar em parte o esperado 
aumento das necessidades de rega. 

É expectável que os efeitos das alterações climáticas esperados sobre a cultura da banana 
possam ser replicados em outras culturas tropicais. 

Figura 1.8: Distribuição de controlo (presente, a) e potencial no horizonte 2040-2069 (cenário SRES A2, 
b) da cultura da banana na Ilha da Madeira 

 

a) 

 

b) 

Fonte: Santos & Aguiar (2006) 

Relativamente à vinha, existe uma maior tolerância que no cultivo da banana a temperaturas 
mais baixas. Não obstante, as geadas após o abrolhamento podem provocar danos severos. Na 
época de crescimento verifica-se também sensibilidade à elevada humidade do ar, por risco de 
ataques por fungos. O seu sistema radicular extenso e profundo permite que prospere mesmo 
em climas semiáridos, embora beneficie de irrigação quando a temperatura do ar se situa acima 
do ótimo. 

Considerando um período de irrigação que decorre entre maio e a primeira quinzena de agosto 
e o caso de uva de mesa ou vinho corrente, o projeto CLIMAAT II permitiu a estimativa da área 
potencial futura de vinha considerando o efeito das alterações climáticas, face ao período de 
controlo, tal como se apresenta na Figura 1.9. É importante referir-se que a distribuição obtida 
para o período de controlo é uma sobre representação da distribuição atual, especialmente nas 
zonas Leste e Oeste da ilha. Apesar desta discrepância é possível assinalar-se uma tendência 
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para o aumento do potencial climático para a vinha, especialmente por expansão para cotas 
mais elevadas de terreno, a qual é condicionada pela frequência de ocorrência de nevoeiros / 
neblinas, especialmente no verão. 

Figura 1.9: Distribuição de controlo (presente, a) e potencial no horizonte 2040-2069 (cenário SRES A2, 
b) da cultura da vinha na Ilha da Madeira 

 

a) 

 

b) 

Fonte: Santos & Aguiar (2006) 

Quanto às necessidades de rega (Figura 1.10) verifica-se para as cotas 120 m e 700 m uma 
tendência de diminuição para o horizonte 2040-2069 face ao período de controlo, relacionada 
com a diminuição da radiação solar e da velocidade do vento. Para o final do século XXI espera-
se um aumento das necessidades de rega, especialmente para a cota 120 m (cerca de 12,5%). 

Constata-se que a subida da temperatura do ar pode permitir um aumento da produtividade da 
vinha, sobretudo na graduação alcoólica do mosto, dependente da frequência de nevoeiros / 
neblinas. Tal como no cultivo da banana, o aumento da concentração de dióxido de carbono no 
ar poderá conduzir a um aumento adicional de produtividade, caso não haja limitação de 
nutrientes no solo, e aumento da eficiência do uso de água, contribuindo para a mitigação do 
stress hídrico no verão. 
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Figura 1.10: Precipitação e necessidade de água para rega por unidade de área para cultura de vinha 
na Ilha da Madeira previstas para o período de controlo e para o horizonte 2040-2069 e 2070-2099 

(cenário SRES A2) para o cultivo à cota 120 m (a) e à cota 700 m (b) 

 

a) 

 

b) 

Fonte: Santos & Aguiar (2006) 

Relativamente à qualidade do vinho produzido, o estudo conclui que o impacto do aumento da 
temperatura do ar dependerá do posicionamento atual das castas usadas em relação ao ótimo 
climático: se a produção de uva de alta qualidade se processar atualmente perto do limite do 
ótimo climático, poderá ser difícil manter-se a qualidade e resultar na necessidade de mudar as 
castas utlizadas; noutras zonas poderá haver melhoria da qualidade obtida com as castas usadas. 
Atualmente, não existe conhecimento sobre estes limites. 

Relativamente à batata, verifica-se maior tolerância a menores temperaturas do ar que as 
culturas anteriores, embora haja também sensibilidade a geadas. A falta de água limita 
significativamente a produção de tubérculos, razão pela qual é frequente a prática de irrigação.  
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O projeto CLIMAAT II efetuou o estudo da área potencial de cultivo usando como referência a 
ocupação de culturas hortícolas, devido à indisponibilidade de dados mais desagregados. As 
distribuições de controlo e obtida para o horizonte 2040-2069 para as culturas hortícolas são 
apresentadas na Figura 1.11. Devido a esta limitação a distribuição atual tem uma área bastante 
menos extensa que a da distribuição de controlo apresentada na Figura 1.11. 

Verifica-se que o aumento de temperatura do ar conduz no horizonte de 2040-2069 a um 
aumento de área potencial de cultivo para zonas de maior altitude, especialmente na parte Leste 
da ilha, o qual se acentua no final do século XXI. Paralelamente, espera-se para a vertente Sul 
uma redução da área nas cotas mais baixas. 

No que se refere às necessidades de rega, espera-se para o horizonte 2040-2069 uma redução 
da quantidade de água para a cota mais baixa (cerca de 10%), e a manutenção das necessidades 
de água para a cota mais alta. No final do século XXI perspetiva-se um aumento das necessidades 
de água para ambas as cotas, embora mais pronunciado na cota mais baixa (cerca de 10% na 
cota 120 m, face a 5% na cota 700 m). 

Tal como para as culturas anteriores, prevê-se que o aumento esperado da temperatura do ar 
possa traduzir-se num aumento da produtividade da cultura da batata, principalmente nas 
culturas de Outono-Inverno e de Primavera-Verão. Contudo, a necessidade de frio para a 
formação dos tubérculos deverá limitar este aumento de produtividade. O aumento da 
concentração de dióxido de carbono poderá favorecer também a produtividade. 

Figura 1.11: Distribuição de controlo (presente, a) e potencial no horizonte 2040-2069 (cenário SRES 
A2, b) de culturas hortícolas na Ilha da Madeira 

 

a) 

 

b) 

Fonte: Santos & Aguiar (2006) 
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O provável aumento das necessidades de rega deverá sentir-se especialmente nas zonas 
costeiras da vertente Sul, devido à conjugação de alta evapotranspiração potencial com reduzida 
precipitação e com a competição com o uso urbano face aos recursos hídricos disponíveis. 
Contudo, Santos & Aguiar (2006) consideram que este aumento poderá ser compensado pelo 
aumento na eficiência dos sistemas de rega, através da passagem da rega por gravidade, 
dominante atualmente, para a rega sob pressão, a qual possui uma maior eficiência (90% face a 
70%). 

Figura 1.12: Precipitação e necessidade de água para rega por unidade de área para cultura de batata 
na Ilha da Madeira previstas para o período de controlo e para o horizonte 2040-2069 e 2070-2099 

(cenário SRES A2) para o cultivo à cota 120 m (a) e à cota 700 m (b) 

 

a) 

 

b) 

Fonte: Santos & Aguiar (2006) 
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Quanto à floresta, o projeto CLIMAAT II (Santos & Aguiar, 2006) identifica como potenciais 
aspetos de impacte das alterações climáticas, de forma direta, um aumento da produtividade 
florestal, o aumento do risco meteorológico de incêndio florestal e, de forma indireta, a maior 
incidência de pragas ou doenças, a expansão de espécies invasoras ou os efeitos de fenómenos 
climáticos extremos.  

O aumento do risco de incêndio florestal relaciona-se com o aumento das condições de aridez 
(aumento da temperatura do ar e redução da precipitação). Contudo, o estudo efetuado conclui 
que este impacte é de baixo significado, dado que a zona de maior risco (litoral da costa Sul) se 
encontra ocupada predominantemente por outros usos que não a floresta (agricultura, espaços 
urbanizados). Não obstante verifica-se que para o horizonte 2070-2099 se perspetiva um 
aumento do número de dias com risco extremo de incêndio em relação ao período de controlo. 

Quanto à produtividade da floresta, prevê-se para o horizonte 2040-2069 (com acentuar em 
2070-2099), em consequência do aumento de temperatura, uma expansão da área potencial 
em altitude acompanhada, embora com maior incerteza associada, de redução na área potencial 
em cotas inferiores. Relativamente à produtividade primária espera-se um aumento, 
especialmente nas zonas atualmente menos produtivas de maior altitude; no entanto, este 
aumento estará dependente da alteração do regime de precipitação e da capacidade de 
retenção de água e de disponibilidade de nutrientes dos solos. Esta evolução perspetivada é 
comum à floresta de produção e à floresta nativa (laurissilva e urzal), a qual se desenvolve a 
altitude superior. 

Os impactes indiretos das alterações climáticas sobre a floresta sob a forma de alteração da 
incidência de pragas e doenças e de ocorrência de fenómenos climáticos extremos (ex. secas e 
ondas de calor prolongadas) apesar de prováveis são de difícil quantificação ou previsão. Em 
particular, quanto às invasões biológicas apesar do grande número de introduções só uma 
pequena fração dos organismos se torna espécie invasora. No que respeita aos fenómenos 
climáticos extremos, dificilmente representados nos cenários climáticos (associados a 
tendências médias), a alteração deverá processar-se de forma descontínua, sem alterações 
aparentes por longos períodos de tempo.  

O projeto CLIMAAT II conclui que embora se perspetive um efeito positivo das alterações 
climáticas ao nível da produtividade da floresta, maiores impactes negativos poderão advir dos 
efeitos indiretos sobre as invasões biológicas ou fenómenos climáticos extremos. 

Dada a relevância para a economia da região e dependência do clima, justifica-se também uma 
reflexão dos efeitos das alterações climáticas sobre o setor do Turismo. 

O estudo desenvolvido no projeto CLIMAAT II permite perspetivar que as alterações climáticas 
poderão causar impactes negativos sobre o setor do Turismo relacionados com a influência do 
clima sobre o conforto térmico dos turistas, risco de transmissão de doenças infeciosas e risco 
de desastres naturais.  

No primeiro aspeto (conforto térmico), as alterações na temperatura do ar previstas para 
meados e finais do século XXI (períodos 2040-2069 e 2070-2099) conduzem no Funchal, com 
provável extensão à restante área da Ilha da Madeira, a um aumento da duração da época 
quente e nos dias com nível de stress forte e extremo para o calor entre maio e outubro, que 
poderá ser de 15% nos meses de julho e agosto. Para alguns mercados de turismo (países 
nórdicos) ou grupos de turistas (idosos, pessoas com problemas respiratórios ou cardíacos) 
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poderão mesmo verifica-se entre junho e setembro níveis de conforto térmico insuportáveis. 
No inverno perspetiva-se uma redução do número de dias com stress por frio. Estas alterações 
conduzem a uma potencial redução de turismo proveniente do Reino Unido e Alemanha 
(maiores mercados emissões de turistas na RH10) durante o verão, contudo com aumento das 
visitas nas restantes estações. 

Na Ilha de Porto Santo, perspetiva-se que os efeitos das alterações climáticas serão mais 
pronunciados que no Funchal / Ilha da Madeira e sentidos mais cedo. Prevê-se que ocorra uma 
subida de um nível de stress térmico em meados do século XXI, com 45% de dias a passarem de 
nível de stress ligeiro por frio para nível confortável entre dezembro e março e 50% de dias nível 
de stress ligeiro por calor a passarem para stress moderado por calor entre julho e setembro. 
Estas alterações não indicam uma diminuição significativa das condições de conforto térmico 
mas um aumento dos meses favoráveis ao turismo de sol, praia e mar, o tipo de turismo 
dominante na ilha, nomeadamente no inverno. 

Devido ao aumento da temperatura do ar, perspetiva-se o aumento no risco de transmissão de 
doenças infeciosas transmitidas por mosquitos como sejam o dengue, a febre-amarela, a 
malária, a febre do Nilo Ocidental e ainda de doenças infeciosas transmitidas por carraças (febre 
escaro-nodular) e por pulgas (tifo murino). O risco de transmissão de algumas doenças (malária, 
febre do Nilo Ocidental, leishmaniose, doença de Lyme e anaplasmose) aumenta com a prática 
de algumas atividades turísticas como acampar, observação de aves, pesca e caça, através do 
aumento da exposição aos organismos vetores. Por sua vez, o risco de transmissão de dengue e 
febre-amarela será maior em ambientes urbanos. 

Adicionalmente, a maior temperatura do ar implicará o aumento da frequência de picada de 
mosquitos e outros insetos, com aumento do desconforto do turista e da sua perceção do risco 
de transmissão de doenças infeciosas. 

Relativamente aos impactes relacionados com o risco de ocorrência de desastres naturais o 
projeto CLIMAAT II conclui pelo não aumento significativo dos riscos em consequência das 
alterações climáticas. Em particular, o risco associado à subida perspetiva do nível do mar sobre 
marinas e portos associados ao setor turístico não se considera significativo dado a subida se 
processar a um ritmo lento, podendo as alterações ser incorporadas em renovações e 
reconstruções normais. Quanto ao risco associado à ocorrência de tempestades e inundações 
costeiras, a informação disponível atualmente não permite conclusões sobre impactes no 
turismo. 

Adicionalmente aos aspetos anteriores, que traduzem impactes essencialmente diretos das 
alterações climáticas sobre o setor turístico, perspetiva-se que a potencial aplicação a nível 
internacional de medidas de mitigação das alterações climáticas poderá também ter efeitos 
negativos sobre este setor na RH10. Isto acontecerá se, como se prevê, forem introduzidas taxas 
mais elevadas sobre a aviação, para redução da emissão de gases com efeito de estufa, podendo 
resultar num encarecimento do destino turístico da RH10 face a destinos concorrentes. 
Adicionalmente, o aumento consumo de energia para climatização de hotéis e veículos face a 
um clima mais quente, sob um contexto de energia mais cara (por escassez energética ou por 
esforço de mitigação de emissões), poderá contribuir para o encarecimento do produto 
turístico.  

As macrotendências apresentadas têm uma importante incerteza associada, particularmente 
aquelas mais diretamente ligadas às alterações de precipitação. Nomeadamente, as previsões 
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dependem numa primeira instância do cenário de alterações climáticas considerado como base. 
Nesta secção os impactes apresentados foram determinados no projeto CLIMAAT II 
considerando o cenário mais pessimista de emissão de gases de efeito de estufa (SRES A2). 
Assumindo uma atitude precaucionaria, considera-se que por ser mais severo este é o cenário 
mais adequado ao suporte de processos de decisão referentes à gestão da água. 

Adicionalmente, perspetiva-se que os impactes das alterações climáticas sobre a agricultura e 
turismo só se comecem a manifestar em meados do presente século, sendo indicado que devam 
ser considerados diretamente em processos de decisão referentes a horizontes temporais 
superiores a 20 anos (Brekke et al., 2009).  

A incerteza associada bem como a manifestação muito gradual da maioria dos impactes 
determinam que as tendências relativas às alterações climáticas informem os processos de 
decisão política no sentido do desenvolvimento de políticas de gestão que privilegiem a 
flexibilidade e a adaptabilidade do sistema e que sejam robustas face a futuros possíveis. A 
gestão integrada de bacias hidrográficas fornece um enquadramento de governação importante 
para a antecipação e o alcance de medidas de adaptação intervindo nos sistemas 
socioeconómicos, ambiental e administrativo com sucesso (Brekke et al., 2009). 

Nesta gestão poderão ser consideradas opções de adaptação do sistema envolvendo (Brekke et 
al., 2009): 

 Mudanças operacionais: incorporar maior flexibilidade nos procedimentos 

operacionais existentes, por exemplo, gestão integrada de recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos; 

 Gestão da procura de água: ex. desenvolvimento de mecanismos de mercado de 

transferência de água entre usos, promoção de melhoria na eficiência do uso de água 

nos vários setores, planeamento do uso do solo de modo a proteger zonas sensíveis 

em termos de recursos hídricos; 

 Alterações infraestruturais: ex. constituição de uma carteira de fontes alternativas de 

água para o abastecimento público. 

O sucesso da consideração dos efeitos das alterações climáticas na gestão de recursos hídricos 
beneficiará também de esforços na colmatação de lacunas de conhecimento relevantes através 
de investigação e monitorização (Brekke et al., 2009). Tendo em conta a informação 
apresentada nesta secção, lacunas relevantes para a RH10 incluem: 

Grau de adaptação de culturas agrícolas e floresta existentes às condições climáticas e de 
qualidade do solo atuais, nomeadamente determinação de ótimos climáticos e de qualidade do 
solo associados a máximos de produtividade; 

 Cadastro de culturas agrícolas detalhado, especialmente no que concerne aos 

hortícolas; 
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 Investigação da influência do clima sobre a incidência de pragas e doenças nas culturas 

agrícolas e floresta; 

 Investigação da influência do clima sobre transmissão de doenças infeciosas e efeitos 

sobre a saúde pública; 

 Impactes do risco associado à ocorrência de tempestades e inundações costeiras sobre 

o turismo; 

 Efeitos de aplicação a nível internacional de medidas previstas de mitigação dos efeitos 

das alterações climáticas sobre a competitividade futura dos produtos turísticos da 

RH10. 

 

1.3 Cenários de evolução socioeconómica 

A formulação de tendências de evolução, quer das necessidades de água nos horizontes de 

planeamento dos recursos hídricos regionais (2021 e 2027), quer do estado das massas de água, 

assume necessariamente contornos especulativos. De facto, não está em causa prever o futuro 

com exatidão – algo ainda mais difícil na atual conjuntura de crise e incerteza – mas sobretudo 

balizar «futuros possíveis» que ajudem a planear e a gerir os recursos hídricos nesse mesmo 

contexto de incerteza. 

Para o efeito, foram definidos três cenários alternativos de desenvolvimento socioeconómico 

que, fruto do seu maior ou menor otimismo, poderão conduzir a diferentes pressões e estados 

diversos das massas de água num futuro mais ou menos próximo.  

Os elementos apresentados foram considerados, quer na definição de objetivos ambientais, 

quer na formulação de medidas ambientais para alcançar esses mesmos objetivos nos citados 

horizontes de planeamento. 

Em primeiro lugar, importa considerar um Cenário Base, que decorre diretamente dos 
Elementos Pré-Determinados (macrotendências) descritos anteriormente, em particular no que 
se refere ao contexto macroeconómico (evolução tendencial do VAB da agricultura e da 
indústria) e à evolução projetada das populações residente e flutuante. 

O Cenário B é definido, desta forma, através da evolução esperada ao nível de um conjunto de 
indexantes que possibilitam estimar, nomeadamente, as necessidades futuras de água dos 
setores da agricultura, indústria (sistemas dedicados e urbanos), doméstico/residencial, turismo 
(necessidades da população flutuante + golfe), totalidade dos usos urbanos e «livre serviço» 
(sistemas precários), projetando a análise de usos e necessidades para os horizontes de 
planeamento de 2021 e 2027 (Quadro 1.11). 
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Quadro 1.11: Tendências evolutivas dos principais setores utilizadores de água na RH10 (2015, 2021 e 
2027) – Cenário Base 

Tipologia de Uso Indexante 2015 2021 2027 

Agricultura e pecuária 
VAB setor primário (base 

2001 = 100) 
82,2 83,8 86,0 

Indústria 
VAB setor secundário 

(base 2001 = 100) 
84,9 86,2 88,3 

Setor 
doméstico/residencial 

População residente 
(hab) 

262.632 253.059 241.600 

Turismo – Pop. 
flutuante 

População flutuante 
(hab. equivalentes/ano) 

18.098 19.683 21.269 

Turismo – Golfe 
Consumo médio 2001-

2012 (hm3/ano) 
1,27 1,27 1,27 

Usos urbanos – Total 
População residente 

(hab) 
262.632 253.059 241.600 

«Livre serviço» 
População residente 

(hab) 
262.632 253.059 241.600 

Fonte: NEMUS; HIDROMOD (2014) 

Em torno deste cenário provável é possível vislumbrar: 

 Um Cenário C de evolução mais favorável face ao Cenário B em termos de variáveis 

socioeconómicas, que decorreria da plena concretização do «futuro desejado» pelas 

políticas públicas; 

 Um Cenário A que se opõe ao anterior, atendendo ao grau de incerteza de 

concretização dos desígnios das políticas públicas e dos efeitos esperados dos 

investimentos; 

Na prática, o Cenário C corresponderia à resolução favorável dessas incertezas estruturais, e o 
Cenário A, à sua resolução em moldes desfavoráveis, representando o Cenário B uma situação 
«intermédia» ou «mediana» de evolução (tendencial) do contexto socioeconómico. 

Estes dois cenários alternativos (A e C) foram modelizados diminuindo ou aumentando, 
respetivamente, em -10% e em +10% as necessidades de água associadas ao Cenário B, notando 
que esta banda acomoda as variações anuais observadas entre 2002 e 2012 – mesmo no caso 
de 2008, onde se observou uma marcada redução dos consumos (Figura 1.13). 
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Figura 1.13: Variação anual (em % do ano anterior) das necessidades totais de água da RH10 (2002-
2012) 

 

Fonte: NEMUS; HIDROMOD (2014) 

 

1.4 Principais pressões sobre os recursos hídricos 

1.4.1 Necessidades futuras de água por tipologia de uso 

No ano de 2009, as necessidades totais de água da RH10 eram estimadas em pouco mais de 100 
hm3 (Quadro 1.12). No Cenário B (tendencial), tenderão a aproximar-se lentamente dos 96 hm3 
no horizonte de 2027, correspondendo a uma variação (acumulada) de apenas-4,1% em 18 anos. 
No Cenário A (pessimista), a redução seria, naturalmente, superior (-13,7%) com necessidades 
próximas de 86,5 hm3 nesse mesmo ano, mas no Cenário C (otimista) poder-se-ia verificar um 
acréscimo de +5,5% até 106 hm3 em 2027, com volumes ainda mais elevados em 2021 (Figura 
1.14). 

 

Quadro 1.12: Necessidades globais de água (hm3) da RH10 por tipologia de uso e cenário prospetivo 
(2009, 2015, 2021 e 2027) 

Tipologia de Uso Cenário 2009 2015 2021 2027 Var. % 

Agricultura e pecuária 

A 44,02 37,61 38,32 39,32 -10,7 

B 44,02 41,79 42,58 43,69 -0,7 

C 44,02 45,97 46,84 48,06 9,2 

Indústria (*) A 1,56 1,32 1,34 1,38 -12,0 
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Tipologia de Uso Cenário 2009 2015 2021 2027 Var. % 

B 1,56 1,47 1,49 1,53 -2,2 

C 1,56 1,62 1,64 1,68 7,5 

Setor doméstico/residencial 

A 33,15 33,06 31,83 30,37 -8,4 

B 33,15 36,74 35,37 33,74 1,8 

C 33,15 40,41 38,91 37,12 11,9 

Turismo (**) 

A 3,49 3,50 3,70 3,90 11,9 

B 3,49 3,89 4,11 4,33 24,4 

C 3,49 4,28 4,52 4,77 36,8 

Outros usos urbanos 

A 17,69 13,07 12,26 11,30 -36,1 

B 17,69 14,52 13,62 12,56 -29,0 

C 17,69 15,98 14,98 13,82 -21,9 

«Livre serviço» (***) 

A 0,31 0,25 0,25 0,24 -21,1 

B 0,31 0,28 0,28 0,27 -12,4 

C 0,31 0,31 0,30 0,30 -3,6 

Total Geral 

A 100,23 88,82 87,70 86,52 -13,7 

B 100,23 98,69 97,45 96,13 -4,1 

C 100,23 108,56 107,19 105,74 5,5 

(*) Necessidades satisfeitas por sistemas dedicados e urbanos de abastecimento público 

(**) Necessidades da população flutuante (satisfeitas por sistemas urbanos) e de rega de campos de golfe 

(***) Necessidades da população não atendida por sistemas urbanos, satisfeitas através de sistemas precários 

Fonte: NEMUS; HIDROMOD (2014) 
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Figura 1.14: Evolução das necessidades globais de água (hm3) da RH10 por cenário prospetivo (2009, 
2015, 2021 e 2027) 

 

Fonte: Adaptado de NEMUS; HIDROMOD (2014) 

Tal como evidenciado pelos resultados, em termos setoriais, são expetáveis padrões evolutivos 
diferenciados. Por conseguinte, as necessidades associadas ao uso turístico poderão aumentar 
de forma significativa devido ao esperado aumento da respetiva oferta e procura, de +11,9% no 
Cenário A a +36,8% no Cenário C, com uma evolução tendencial (acumulada) de +24,4% no 
Cenário B.  

No setor doméstico é também esperado um aumento face ao ano utilizado como referência, 
ainda que menos expressivo (+1,8% no caso do Cenário B) por intermédio da interrupção do 
processo de crescimento da população residente na RAM, ocorrida na transição de 2011 para 
2012. 

Caso os diversos usos urbanos apresentem um padrão de evolução das necessidades próximo 
do setor doméstico/residencial (como é expetável, dado ser este o principal uso urbano), os 
outros usos urbanos que não o doméstico, o industrial e o turístico deverão acomodar as 
tendências globais para a diminuição das pressões sobre os sistemas urbanos, com decréscimos 
significativos no horizonte de 2027 (-29% no Cenário B). Este padrão de evolução das 
necessidades de setores como o comércio e os serviços é compatível com o generalizado 
decréscimo de atividade observado a partir de 2008 nas atividades terciárias, passada que foi 
uma fase de forte investimento, no início do século XXI. 

Atendendo a estes padrões evolutivos, é de esperar um aumento do peso relativo do contributo 
do turismo para as necessidades globais de água na RH10, de 3,5% para 4,1% (Erro! A origem 
a referência não foi encontrada.). Tal também deverá ser o caso do setor doméstico/residencial, 
que poderá ultrapassar a fasquia dos 35%. O setor da agricultura e pecuária deverá regressar a 
um peso relativo próximo de 44% das necessidades totais da Região, no horizonte temporal de 
2027, depois de um decréscimo de atividade estimado até 2021. Por fim, estima-se que a 
indústria e o «livre serviço» mantenham a sua posição residual na estrutura de consumos, 
nomeadamente cerca de 1,5% e 0,3%, respetivamente. 
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Figura 1.15: Evolução da distribuição relativa (%) das necessidades globais de água da RH10 por 
tipologia de uso (2009, 2015, 2021 e 2027) 

 
Fonte: NEMUS; HIDROMOD (2014) 

 

1.4.2 Necessidades futuras por zona de consumo, segundo a origem da 
água 

No que concerne à estimativa das necessidades futuras de água por zona de consumo segundo 
a origem da água, apresentam-se, nos quadros seguintes (Quadro 1.13 a Quadro 1.15), as 
distribuições anuais (2015, 2021 e 2027) das necessidades totais de água relativas ao Cenário 
B1, por zona de consumo da RH10 e principal origem da água para satisfação dessas 
necessidades. 

  

                                                           
1 As distribuições referentes aos cenários A e C podem ser obtidas retirando ou acrescentando, respetivamente, -10% ou +10% às 
necessidades associadas ao Cenário B, tal como explanado anteriormente. 
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Quadro 1.13: Necessidades globais de água (hm3) da RH10 por zona segundo a origem da água – 
Cenário B (2015) 

Zona 
Origem da Água 

Total 
Superficial Subt.ª Predom. Subt.ª Dessalin.ª Reaprov.ª 

Vertente Norte 1,72 1,24 11,46 0,00 0,00 14,41 

Vertente Sul 27,75 24,60 30,44 0,00 0,00 82,79 

Oeste 0,00 5,11 15,86 0,00 0,00 20,98 

Este 27,75 19,49 14,58 0,00 0,00 61,82 

Ilha da Madeira 29,47 25,84 41,90 0,00 0,00 97,21 

Ilha do Porto Santo 0,09 0,00 0,00 0,98 0,41 1,48 

Total Geral 29,56 25,84 41,90 0,98 0,41 98,69 

Fonte: NEMUS; HIDROMOD (2014) 

Quadro 1.14: Necessidades globais de água (hm3) da RH10 por zona segundo a origem da água – 
Cenário B (2021) 

Zona 
Origem da Água 

Total 
Superficial Subt.ª Predom. Subt.ª Dessalin.ª Reaprov.ª 

Vertente Norte 1,56 1,13 11,67 0,00 0,00 14,37 

Vertente Sul 26,88 23,73 31,01 0,00 0,00 81,62 

Oeste 0,00 4,87 16,16 0,00 0,00 21,03 

Este 26,88 18,86 14,84 0,00 0,00 60,58 

Ilha da Madeira 28,45 24,86 42,68 0,00 0,00 95,99 

Ilha do Porto Santo 0,09 0,00 0,00 0,96 0,42 1,46 

Total Geral 28,54 24,86 42,68 0,96 0,42 97,45 

Fonte: NEMUS; HIDROMOD (2014) 

Quadro 1.15: Necessidades globais de água (hm3) da RH10 por zona segundo a origem da água – 
Cenário B (2027) 

Zona 
Origem da Água 

Total 
Superficial Subt.ª Predom. Subt.ª Dessalin.ª Reaprov.ª 

Vertente Norte 1,42 1,03 11,98 0,00 0,00 14,43 

Vertente Sul 25,78 22,68 31,80 0,00 0,00 80,27 

Oeste 0,00 4,62 16,58 0,00 0,00 21,20 

Este 25,78 18,06 15,22 0,00 0,00 59,07 

Ilha da Madeira 27,21 23,71 43,78 0,00 0,00 94,70 

Ilha do Porto Santo 0,09 0,00 0,00 0,92 0,42 1,43 

Total Geral 27,29 23,71 43,78 0,92 0,42 96,13 
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Fonte: NEMUS; HIDROMOD (2014) 

Nos quadros que se seguem (Quadro 1.16 a Quadro 1.18), por sua vez, é apresentado o mesmo 
tipo de informação, confinada ao setor da agricultura e pecuária, principal setor utilizador da 
água na RH10. 

 

Quadro 1.16: Necessidades de água (hm3) para o setor da agricultura e pecuária da RH10 por zona 
segundo a origem da água – Cenário B (2015) 

Zona 
Origem da Água 

Total 
Superficial Subt.ª Predom. Subt.ª Dessalin.ª Reaprov.ª 

Vertente Norte 0,00 0,00 11,45 0,00 0,00 11,45 

Vertente Sul 0,00 0,00 30,17 0,00 0,00 30,17 

Oeste 0,00 0,00 15,85 0,00 0,00 15,85 

Este 0,00 0,00 14,32 0,00 0,00 14,32 

Ilha da Madeira 0,00 0,00 41,62 0,00 0,00 41,62 

Ilha do Porto Santo 0,02 0,00 0,00 0,04 0,11 0,17 

Total Geral 0,02 0,00 41,62 0,04 0,11 41,79 

 

Quadro 1.17: Necessidades de água (hm3) para o setor da agricultura e pecuária da RH10 por zona 
segundo a origem da água – Cenário B (2021) 

Zona 
Origem da Água 

Total 
Superficial Subt.ª Predom. Subt.ª Dessalin.ª Reaprov.ª 

Vertente Norte 0,00 0,00 11,66 0,00 0,00 11,66 

Vertente Sul 0,00 0,00 30,74 0,00 0,00 30,74 

Oeste 0,00 0,00 16,15 0,00 0,00 16,15 

Este 0,00 0,00 14,59 0,00 0,00 14,59 

Ilha da Madeira 0,00 0,00 42,40 0,00 0,00 42,40 

Ilha do Porto Santo 0,02 0,00 0,00 0,04 0,11 0,18 

Total Geral 0,02 0,00 42,40 0,04 0,11 42,58 
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Quadro 1.18: Necessidades de água (hm3) para o setor da agricultura e pecuária da RH10 por zona 
segundo a origem da água – Cenário B (2027) 

Zona 
Origem da Água 

Total 
Superficial Subt.ª Predom. Subt.ª Dessalin.ª Reaprov.ª 

Vertente Norte 0,00 0,00 11,97 0,00 0,00 11,97 

Vertente Sul 0,00 0,00 31,55 0,00 0,00 31,55 

Oeste 0,00 0,00 16,58 0,00 0,00 16,58 

Este 0,00 0,00 14,97 0,00 0,00 14,97 

Ilha da Madeira 0,00 0,00 43,51 0,00 0,00 43,51 

Ilha do Porto Santo 0,02 0,00 0,00 0,04 0,11 0,18 

Total Geral 0,02 0,00 43,51 0,04 0,11 43,69 
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