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1 Embora esteja previsto na legislação, não se verifica a sua existência na RH10. 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 6 — Programa de medidas              6 

QSiGA Questões Significativas Relativas à Gestão da Água 

RCE Rácio Custo-Eficácia 

SEAI Sistemas Estruturais de Apoio ao Investimento 

SEPNA Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 

SRARN Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais do Governo Regional da Madeira 

SRPC Serviço Regional de Proteção Civil 

TRH Taxa de Recursos Hídricos 

TURH Títulos de utilização de recursos hídricos 

VMA Valor Máximo Admissível 

 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 6 — Programa de medidas              7 

 

1 ENQUADRAMENTO 

O programa de medidas assume um papel muito importante no âmbito do plano de gestão de 
região hidrográfica uma vez que define as ações, técnica e economicamente viáveis, que 
permitam atingir ou preservar o bom estado das massas de água. 

De acordo com a Diretiva Quadro da Água (DQA), a execução do programa de medidas pode ser 
faseada, de modo a diluir os respetivos custos. Assim, para cada região hidrográfica é 
estabelecido um programa de medidas, atendendo aos resultados das análises exigidas nos 
termos do artigo 5.º desta mesma Diretiva (Relatório de Caracterização da Região Hidrográfica). 
Este programa deve mencionar as medidas decorrentes de legislação adotada a nível nacional e 
sempre que necessário podem ser adotadas medidas aplicáveis a todas a regiões hidrográficas. 

Cada programa de medidas deve incluir medidas ‘básicas’, identificadas pelo artigo 11º, ponto 
3 da DQA e caso seja necessário devem incluir medidas ‘suplementares’. 
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2 PROGRAMA DE MEDIDAS 

Como referido anteriormente, o programa de medidas inclui medidas de base, medidas 
suplementares e medidas adicionais adaptadas às características da região hidrográfica e ao 
impacte da atividade humana no estado das massas de água, suportadas pela análise económica 
das utilizações da água e pela análise custo-eficácia dessas medidas, conforme determina a Lei 
da Água (Lei n.º58/2009, de 29 de dezembro alterada e republicada pelo Decreto-Lei 
n.º130/2012, de 22 de junho) e a Portaria n.º 1284/2009, de 19 de outubro que a complementa. 

O processo de seleção de medidas teve em consideração: 

 O estado das massas da água e os problemas associados às mesmas; 

 A existência de medidas já em curso ou previstas no âmbito de outros Planos, 

Estratégias e Programas independentes da implementação do PGRH; 

 A análise de efeitos de sinergia: verificação dos efeitos das medidas propostas 

para uma massa de água para que outras massas de água a jusante atinjam os 

objetivos; 

 A análise de compatibilidade entre medidas: esta análise compreende a 

certificação de que as medidas propostas para certas massas de água não 

comprometem os objetivos ambientais, bem como a certificação de que as 

medidas propostas para essas massas de água não são responsáveis pela 

degradação do estado das massas de água a jusante. 

Considerou-se, ainda, a exequibilidade técnica e viabilidade económica das medidas. 

A análise da exequibilidade técnica considera os seguintes motivos de inviabilidade: 

 Desconhecimento de uma solução técnica disponível; 

 A causa do impacte adverso é desconhecida (desconhece-se a pressão); 

 Constrangimentos práticos de natureza técnica impedem a implementação da 

medida. 

A análise económica das medidas considera as seguintes razões relacionadas com a inviabilidade 
económica das mesmas: 

1. O custo é demasiado elevado face ao benefício; 

2. O custo é demasiado elevado face ao benefício (benefício baixo ou incerto), uma 
vez que não se sabe ao certo até que ponto a massa de água está a ser 
negativamente impactada e a medida pode não ser efetivamente necessária; 
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3. A implementação de medidas envolve um custo demasiado elevado para 
determinado setor ou estaria em conflito com o princípio do poluidor-pagador. 

São ainda contemplados os fatores intrínsecos ao comportamento de recuperação dos sistemas, 
ou seja, razões relacionadas com condições naturais que podem também conduzir ao adiamento 
do alcance do bom estado para depois de 2015: 

4. Tempo de recuperação ecológico; 

5. Tempo de recuperação do estado das águas subterrâneas. 

Destas razões apenas a 1 e a 5 possibilitam o estabelecimento de um objetivo menos exigente. 
Todas as outras levam à extensão do prazo para o cumprimento do objetivo. 

 

2.1.1 Exequibilidade técnica 

2.1.1.1 Massas de água superficiais 

Como mencionado, a exequibilidade técnica foi uma das características a considerar na seleção 
das medidas a integrar o Programa apresentado nesta parte do PGRH10. 

Nas massas de água superficiais admite-se que 11 massas de água atingirão expetavelmente o 
estado bom até 2021 e 20 massas de água atingirão expetavelmente o estado bom até 2027. A 
exequibilidade técnica é o critério que motiva, singular ou conjuntamente, a grande maioria dos 
casos de prorrogação identificados. 

Quadro 2.1: Motivos para prorrogação de objetivos das massas de água superficiais 

N.º de massas de água 
superficiais 

Prorrogação 
de objetivo 

Motivo dominante da prorrogação 

11 2021 
Exequibilidade técnica – Desconhecimento da 

causa do impacte adverso 

20 2027 

Exequibilidade técnica – Desconhecimento da 

causa do impacte adverso 

Custos desproporcionados 

 

O volume de dados disponíveis utilizado como base da definição do estado das massas de água 
e a impossibilidade de identificar claramente algumas das pressões existentes sobre as massas 
de água constituíram o principal motivo que condicionou a exequibilidade das medidas a propor. 

Face ao descrito sublinha-se a necessidade de delinear e implementar medidas que promovam 
a consolidação do conhecimento disponível. Na posse de informações mais detalhadas das 
pressões existentes sobre as massas de água e das suas características ecológicas intrínsecas 
será possível/necessário aferir algumas medidas, delinear novas e particularizar outras, de 
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forma a garantir um correto cumprimento dos objetivos ambientais estabelecidos para as várias 
massas de água. 

 

2.1.1.2 Massas de água subterrâneas 

A prorrogação do prazo para alcançar os objetivos ambientais das massas de água subterrânea, 
ou seja, nas situações em que se prevê que as massas de água subterrânea alcancem o estado 
bom após 2015, pode ser justificada por razões de exequibilidade técnica. 

De facto, as necessárias melhorias no estado das massas de água subterrânea não podem, em 
determinados casos, ser alcançadas por motivos que se prendem com o desconhecimento de 
uma solução técnica disponível, porque se desconhece a pressão causadora do impacte ou 
porque constrangimentos práticos de natureza técnica impedem a implementação da medida. 

No caso da RH10, a prorrogação de prazo aplica-se apenas à massa de água subterrânea Porto 
Santo, prevendo-se que a mesma só atinja o estado bom após 2015 (até 2021). A prorrogação 
de prazo para cumprimento dos objetivos ambientais da massa de água subterrânea Porto Santo 
justifica-se essencialmente por motivos de exequibilidade técnica, uma vez que atualmente o 
seu estado químico é desconhecido. Não está disponível informação suficiente para avaliar se 
existem problemas de qualidade e intrusão salina e qual a causa e a extensão desses eventuais 
problemas. Neste contexto não é possível a adoção, no imediato, de uma medida ou de medidas 
concretas que garantam o cumprimento dos objetivos ambientais a curto prazo. 

Quadro 2.2: Motivos para prorrogação de objetivos da massa de água subterrânea de Porto Santo 

Massas de água 
subterrânea 

Estado atual 
Prorrogação 
de objetivo 

Motivo dominante da prorrogação 

Porto Santo Indeterminado 2021 

Exequibilidade técnica - Desconhecimento do 

estado atual/da pressão/constrangimentos 

práticos de natureza técnica impedem a 

implementação de medidas específicas para 

atingir o estado bom até 2015. 

 

Deste modo, é importante, mesmo sem conhecer o estado atual, a implementação de um 
conjunto de medidas que, de forma conjunta e com efeitos sinergéticos, contribuam para a 
realização gradual dos objetivos para esta massa de água subterrânea. 

Há lacunas que justificam estudos científicos específicos para a caracterização do estado atual, 
a avaliação de tendências crescentes significativas e persistentes de determinado parâmetro, 
em particular do cloreto e da condutividade elétrica, e a determinação do eventual impacte da 
intrusão salina. Justifica-se inclusivamente a realização de trabalhos técnicos neste domínio que 
permitam compreender se as concentrações de cloretos e da condutividade elétrica se 
relacionam única e exclusivamente com o contexto geográfico e geológico ou se há influência 
das poucas extrações realizadas junto à linha de costa. 
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Só com um conhecimento aprofundado das características hidroquímicas da massa de água 
subterrânea e das pressões será possível aferir a necessidade de medidas complementares 
àquelas que são propostas no âmbito do presente plano e garantir o cumprimento dos objetivos 
ambientais até 2021. 

Contudo, existe um grau de incerteza no que respeita ao prazo proposto para o alcance do bom 
estado da massa de água subterrânea do Porto Santo. Não é de excluir, à medida que ocorrerá 
o aprofundamento do conhecimento, a hipótese de serem identificadas situações de particular 
relevância, por exemplo no que respeita à intrusão salina, que não permitam a aplicação de 
medidas com efeitos significativos e a recuperação atempada da massa de água subterrânea no 
tempo disponível, justificando-se nova prorrogação de prazo. 

O conjunto de medidas propostas no 2º ciclo do Plano de Gestão da Região Hidrográfica da 
Madeira são apresentadas por área temática e por tipologia, considerando medidas de base, 
medidas suplementares e medidas adicionais. 

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

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

 Qualidade da Água (AT1) – quatro medidas: duas de base e duas outras medidas (de 

base); 

 Quantidade de água (AT2) – cinco medidas: uma de base, três outras medidas (de base) 

e uma suplementar; 

 Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico (AT3) – quatro medidas: uma de 

base, duas outras medidas (de base) e uma suplementar; 

 Quadro institucional e normativo (AT4) – seis medidas: uma de base e cinco 

suplementares; 

 Quadro económico e financeiro (AT5) – três medidas: uma “outra medida” (de base) e 

duas suplementar; 

 Monitorização, investigação e conhecimento (AT6) – 13 medidas: cinco de base, três 

outras medidas (de base) e cino suplementares; 

 Comunicação e governança (AT7) – duas medidas: uma suplementar e uma adicional. 
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No quadro seguinte, apresentam-se as medidas propostas, bem como a respetiva tipologia, por 
área temática. 

Quadro 2.3: Medidas propostas e respetiva tipologia, por área temática 

Área temática 
Tipologia de 

medida 
Medidas propostas 

AT1 – Qualidade da 
água 

Base 

Medida Spf1 – Proteção das captações de água 
superficial 

Medida Sbt1 – Proteção da qualidade da água em 
captações de água subterrânea 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf2/Sbt2 – Redução e controlo das fontes de 
poluição pontual 

Medida Spf3/Sbt3 – Redução e controlo das fontes de 
poluição difusa 

AT2 – Quantidade de 
água 

Base 

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

Outras medidas 
(de base) 

Medida Sbt5 – Proteção da quantidade de água 
explorada em captações de água subterrânea  

Medida Sbt6 – Proteção das Zonas de Infiltração 
Máxima 

Medida Sbt7 – Controlo da exploração e prevenção da 
sobre-exploração das massas de água subterrânea 

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

AT3 – Gestão de riscos 
e valorização do 
domínio hídrico 

Base Medida Spf6 – Proteção contra cheias e inundações 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf7 – Melhoria das condições 
hidromorfológicas e ecológicas das massas de água 
superficiais 

Medida Spf8/Sbt9 – Prevenção e minimização dos 
efeitos da poluição acidental 

Suplementar 
Medida Spf9/Sbt10 – Gestão integrada da evolução 
da zona costeira 

AT4 – Quadro 
institucional e 

normativo 

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

 

Medida Spf11/Sbt12 – Reforço da fiscalização das 
atividades suscetíveis de afetar as massas de água 

Medida Spf12 – Elaboração de documentos 
reguladores para a RH10 

Medida Spf13/Sbt13 – Reforço da aplicação dos 
códigos de boas práticas de ocupação do solo 

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

medida 
Medidas propostas 

Medida Spf14/Sbt15 – Regulamentação e aplicação 
da Taxa de Recursos Hídricos 

AT5 – Quadro 
económico e financeiro 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf15/Sbt16 – Recuperação dos custos dos 
serviços de águas 

Suplementar 

Medida Spf16/Sbt17 – Simplificação e harmonização 
dos tarifários dos sistemas urbanos 

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

AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Base 

Medida Spf17 – Reformulação da rede de vigilância 
das águas superficiais 

Medida Spf18 – Implementação das redes de 
monitorização operacional e de investigação das 
águas superficiais 

Medida Spf19 – Reformulação das redes de 
monitorização da quantidade das águas superficiais 

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

Medida Spf20 – Aferição dos elementos de qualidade 
biológica utilizados no sistema de classificação 

Outras medidas 

(de base) 

Medida Sbt19 – Plano de prevenção e minimização do 
risco de intrusão salina 

Medida Spf21/Sbt20 – Melhoria do inventário de 
pressões 

Medida Sbt21 – Potenciação da recarga artificial 

Suplementar 

Medida Spf22 – Reavaliação da delimitação de 
determinadas massas de água superficiais 

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

Medida Sbt23 – Melhoria do conhecimento sobre as 
massas de água subterrânea 

Medida Sbt24 – Avaliação das relações água 
subterrânea/água superficial e ecossistemas 
dependentes 

Medida Spf25/Sbt27 – Reforço de equipa e meios 
disponíveis 

AT7 – Comunicação e 
governança 

Suplementar Medida Spf23/Sbt25 – Sensibilização e formação 

Adicional 
Medida Spf24/Sbt26 – Avaliação do sucesso das 
medidas 

 

O Quadro 2.4 apresenta a caracterização das medidas sintetizadas numa ficha tipo que 
contempla as seguintes áreas: 
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 Identificação 

 Enquadramento legal 

 Caracterização 

 Objetivos ambientais 

 Programação da medida 

 Financiamento da medida 

 Indicadores de acompanhamento 

Nesta caraterização considera-se: 

 As características que definem a medida, indicando os objetivos pretendidos; 

 A incidência geográfica, identificando as massas de água em que, por aplicação das 

medidas, devem ocorrer modificações dos parâmetros relacionados com os 

indicadores que determinam o estado das massas de água; 

 A identificação das pressões cujos efeitos devem ser mitigados ou eliminados mediante 

a aplicação da medida e, sempre que possível, a quantificação da redução dos efeitos 

da pressão (rendimento da medida); 

 A identificação dos indicadores do estado das massas de água que são afetados pela 

medida - indicadores biológicos, hidromorfológicos e físico-químicos, para as águas de 

superfície e indicadores quantitativos e químicos para as águas subterrâneas; 

 A programação física e financeira das medidas tendo em conta a avaliação económica 

assim como as entidades responsáveis e os indicadores de monitorização. 
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Quadro 2.4: Ficha tipo de medida 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do eixo de medida:  

Designação do programa de medida:  

Designação da medida:  Código: 

Tipologia:  Nº de massas de água abrangidas: 

Área temática:  Área abrangida (km2): 

Natureza:  Prioridade: 

Objetivos estratégicos 

Designação:  

Objetivos operacionais 

Designação:  

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho) 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009 
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Plano/ Programa de origem 

Designação:  Estado de execução: 

Área setorial:  Entidade responsável: 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código:  Estado de execução: 

Designação:  Entidade responsável: 

 

Caracterização 

Descrição  

Fases de implementação:  

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Urbano   

Agrícola   

Pecuária   

Indústria   

Turismo   

Golfe   

Outros   

Impacte da medida 

Tipo de redução  

Viabilidade tecnológica  

Análise económica da medida 
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Análise custo-eficácia  

Análise custo-benefício  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

      

      

      

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

      

      

      

Objetivos ambientais 

Massa de água Contributo para atingir o bom estado Derrogações 

Código Designação 2021 2027 Tipo Justificação 

      

      

      

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 
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Financeira (investimentos mil €)         

Execução física (%)         

Custo total da medida 

Investimentos mil €   
Exploração e manutenção (mil € 

/ano)  

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

    

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

     

     

Observações 

 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, 2015. 
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2.2 Medidas de base 

São consideradas medidas de base as necessárias ao cumprimento dos objetivos ambientais 
estabelecidos nos artigos 45.º a 47.º da Lei da Água (art.º 45.º- Objetivos ambientais; art.º 46.º 
– Objetivos para as águas superficiais; art.º 47.º – Objetivos para as águas subterrâneas), bem 
como os objetivos específicos da legislação nacional e comunitária de proteção das águas. 

As medidas de base englobam as medidas, os projetos e as ações previstas na Parte A do Anexo 
VI da DQA, e no n.º 3 do artigo 30.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e n.º 1 do artigo 5.º 
do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março. 

O n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março refere que os programas 
indicados no artigo 30.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, integram as medidas 
anteriormente previstas nas seguintes diretivas, já transpostas para o direito interno: 

 Diretiva n.º 76/160/CEE, relativa à qualidade das águas balneares; 

 Diretiva n.º 79/409/CEE, relativa à conservação das aves selvagens (Diretiva Aves); 

 Diretiva n.º 80/778/CEE, alterada pela Diretiva n.º 98/83/CE, relativa às águas 

destinadas ao consumo humano; 

 Diretiva n.º 85/337/CEE, relativa à avaliação de efeitos no ambiente (AIA); 

 Diretiva n.º 86/278/CEE, relativa à utilização agrícola de lamas de depuração; 

 Diretiva n.º 91/271/CEE, relativa ao tratamento de águas residuais urbanas; 

 Diretiva n.º 91/414/CEE, relativa aos produtos fitofarmacêuticos; 

 Diretiva n.º 91/676/CEE, relativa aos nitratos; 

 Diretiva n.º 92/43/CEE, relativa à conservação dos habitats naturais e da fauna e flora 

selvagens (Diretiva Habitats); 

 Diretiva n.º 96/61/CE, relativa à prevenção e ao controlo integrado da poluição; 

 Diretiva n.º 96/82/CE, relativa aos riscos de acidentes graves (Seveso). 

São ainda consideradas outras medidas (de base), de acordo com as alíneas b) a l) do n.º 3 do 
artigo 11 da DQA as seguintes: 

 Medidas para a recuperação de custos dos serviços da água, incluindo os custos 

ambientais e de escassez; 

 Medidas de promoção do uso eficiente e sustentável da água; 
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 Medidas para a proteção de captações; 

 Medidas relativas à recarga artificial de massas de água subterrânea; 

 Medidas de prevenção e combate à poluição pontual; 

 Medidas de prevenção e combate à poluição difusa; 

 Medidas de prevenção e combate a pressões hidromorfológicas; 

 Medidas de prevenção e combate a descargas diretas de poluentes nas águas 

subterrâneas; 

 Medidas necessárias para prevenir ou reduzir o impacte de substâncias prioritárias; 

 Medidas necessárias para prevenir ou reduzir o impacte de casos de poluição acidental. 

O Quadro 2.5 apresenta as medidas de base de âmbito regional e específico, aplicáveis às massas 
de água para que possam atingir ou preservar os objetivos ambientais. 

Quadro 2.5: Medidas de base de âmbito regional e específico na RH10 

Área temática 
Tipologia de 

medida 
Medidas propostas 

AT1 – Qualidade da 
água 

Base 

Medida Spf1 – Proteção das captações de água 
superficial 

Medida Sbt1 – Proteção da qualidade da água em 
captações de água subterrânea 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf2/Sbt2 – Redução e controlo das fontes de 
poluição pontual 

Medida Spf3/Sbt3 – Redução e controlo das fontes de 
poluição difusa 

AT2 – Quantidade de 
água 

Base 

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

Outras medidas 
(de base) 

Medida Sbt5 – Proteção da quantidade de água 
explorada em captações de água subterrânea  

Medida Sbt6 – Proteção das Zonas de Infiltração 
Máxima 

Medida Sbt7 – Controlo da exploração e prevenção da 
sobre-exploração das massas de água subterrânea 

AT3 – Gestão de riscos 
e valorização do 
domínio hídrico 

Base Medida Spf6 – Proteção contra cheias e inundações 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf7 – Melhoria das condições 
hidromorfológicas e ecológicas das massas de água 
superficiais 

Medida Spf8/Sbt9 – Prevenção e minimização dos 
efeitos da poluição acidental 
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Área temática 
Tipologia de 

medida 
Medidas propostas 

AT4 – Quadro 
institucional e 

normativo 
Base 

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

AT5 – Quadro 
económico e financeiro 

Outras medidas 
(de base) 

Medida Spf15/Sbt16 – Recuperação dos custos dos 
serviços de águas 

AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Base 

Medida Spf17 – Reformulação da rede de vigilância 
das águas superficiais 

Medida Spf18 – Implementação das redes de 
monitorização operacional e de investigação das 
águas superficiais 

Medida Spf19 – Reformulação das redes de 
monitorização da quantidade das águas superficiais 

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

Medida Spf20 – Aferição dos elementos de qualidade 
biológica utilizados no sistema de classificação 

Outras medidas 

(de base) 

Medida Sbt19 – Plano de prevenção e minimização do 
risco de intrusão salina 

Medida Spf21/Sbt20 – Melhoria do inventário de 
pressões 

Medida Sbt21 – Potenciação da recarga artificial 
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2.3 Medidas suplementares 

As medidas suplementares visam garantir uma maior proteção ou uma melhoria adicional das 
águas sempre que tal seja necessário, nomeadamente para o cumprimento de acordos 
internacionais e englobam as medidas, os projetos e as ações previstas na Parte B do Anexo VI 
da DQA, no n.º 6 do artigo 30.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e n.º 2 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março. 

Consideram-se medidas suplementares as seguintes: 

 Os atos e instrumentos legislativos, administrativos, económicos e fiscais; 

 Os acordos ambientais negociados; 

 O controlo das emissões; 

 A elaboração e aplicação de códigos de boas práticas, e. g. agrícolas; 

 A proteção e valorização das águas: 

 Medidas de reabilitação e de conservação da rede hidrográfica e das zonas 

ribeirinhas a serem objeto de Plano Específico de Gestão das Águas (PEGA) nos 

termos dos artigos 31.º e 33.º da Lei da Água; 

 Conservação e reabilitação da zona costeira a ser objeto de PEGA nos termos 

dos artigos 31.º e 34.º da Lei da Água; 

 Medidas de proteção contra cheias e inundações, que vão ser incluídas no 

Plano de Gestão dos Riscos de Inundações nos termos previstos no artigo 9.º 

do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro que transpõe a Diretiva 

2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, relativa 

à avaliação e gestão dos riscos de inundações; 

 Medidas de proteção contra secas que incluam programas de intervenção em 

situação de seca a serem objeto de PEGA, nos termos dos artigos 31.º e 41.º 

da Lei da Água; 

 Medidas de proteção contra a rotura de infraestruturas hidráulicas a serem 

objeto de PEGA nos termos dos artigos 31.º e 43.º da Lei da Água; 

 Medidas de proteção que podem ser adotadas pela Administração em estado 

de emergência ambiental, nos termos do artigo 44.º da Lei da Água. 
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 Os projetos de construção; 

 As instalações de dessalinização 

 Os projetos de reabilitação; 

 Os projetos educativos; 

 Os projetos de investigação, desenvolvimento e demonstração; 

 Outras medidas relevantes, nomeadamente as decorrentes da execução de acordos 

internacionais relevantes: 

 Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste 

(Convenção OSPAR); 

 Convenção de RAMSAR; 

 Lei do Mar; 

 Outros Acordos Internacionais. 

O Quadro 2.6 apresenta as medidas suplementares de âmbito regional e específico, aplicáveis 
às massas de água para que possam atingir ou preservar os objetivos ambientais. 

Quadro 2.6: Medidas suplementares de âmbito regional e específico na RH10 

Área temática 
Tipologia de 

medida 
Medidas propostas 

AT2 – Quantidade de 
água 

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

AT3 – Gestão de riscos 
e valorização do 
domínio hídrico 

Suplementar 
Medida Spf9/Sbt10 – Gestão integrada da evolução 
da zona costeira 

AT4 – Quadro 
institucional e 

normativo 
Suplementar 

Medida Spf11/Sbt12 – Reforço da fiscalização das 
atividades suscetíveis de afetar as massas de água 

Medida Spf12 – Elaboração de documentos 
reguladores para a RH10 

Medida Spf13/Sbt13 – Reforço da aplicação dos 
códigos de boas práticas de ocupação do solo 

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

Medida Spf14/Sbt15 – Regulamentação e aplicação 
da Taxa de Recursos Hídricos 

AT5 – Quadro 
económico e financeiro 

Suplementar 
Medida Spf16/Sbt17 – Simplificação e harmonização 
dos tarifários dos sistemas urbanos 
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Área temática 
Tipologia de 

medida 
Medidas propostas 

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

AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Suplementar 

Medida Spf22 – Reavaliação da delimitação de 
determinadas massas de água superficiais 

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

Medida Sbt23 – Melhoria do conhecimento sobre as 
massas de água subterrânea 

Medida Sbt24 – Avaliação das relações água 
subterrânea/água superficial e ecossistemas 
dependentes 

Medida Spf25/Sbt27 – Reforço de equipa e meios 
disponíveis. 

AT7 – Comunicação e 
governança 

Suplementar 
Medida Spf23/Sbt25 – Sensibilização e formação 

 

 

2.4 Medidas Adicionais 

As medidas adicionais são aplicadas às massas de água em que não é provável que sejam 
alcançados os objetivos ambientais, bem como às massas de água em que é necessário corrigir 
os efeitos da poluição acidental. Consideram-se medidas adicionais as seguintes: 

 A investigação das causas do eventual fracasso das medidas já tomadas; 

 A análise e a revisão das licenças e das autorizações relevantes; 

 A revisão e o ajustamento dos programas de controlo; 

 O estabelecimento de normas de qualidade ambiental, segundo os 

procedimentos fixados no anexo V do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março. 

Caso os objetivos ambientais não sejam cumpridos devido a causas naturais ou a circunstâncias 
de força maior excecionais e não pudessem ter sido previstas, nomeadamente inundações 
extremas e secas prolongadas, não será necessário tomar medidas adicionais. 

O Quadro 2.7 apresenta as medidas adicionais de âmbito regional e específico, aplicáveis às 
massas de água para que possam atingir ou preservar os objetivos ambientais. 
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Quadro 2.7: Medidas adicionais de âmbito regional e específico na RH10 

Área temática 
Tipologia de 

medida 
Medidas propostas 

AT7 – Comunicação e 
governança 

Adicional 
Medida Spf24/Sbt26 – Avaliação do sucesso das 
medidas 
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3 ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MEDIDAS COM AS 
QSIGA 

As medidas propostas pretendem constituir as soluções para os problemas identificados nas 
QSiGA, atuando sobre as causas que os originam e convergindo para um objetivo estratégico. 
Deste modo, o Quadro 3.1 apresenta os programas de medidas correspondentes a cada um dos 
objetivos estratégicos, incluindo as medidas propostas assim como a sua relação com os 
problemas diagnosticados e as respetivas causas. 

 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 6 — Programa de medidas              27 

 

Quadro 3.1: Articulação dos programas de medidas com as QSiGA na RH10 

Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

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

AT3 – Gestão de 
riscos e valorização 
do domínio hídrico 

OE3 - Prevenir e mitigar eventuais riscos naturais ou 
associados a atividades antropogénicas, com destaque 
para secas, cheias, erosão, movimentos de massa e 
poluição acidental. 

Medida SPf7 – Melhoria das condições hidromorfológicas e 
ecológicas das massas de água superficiais; 

AT6 – 
Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos 
hídricos e ecossistemas associados, apostando na 
investigação e monitorização, de modo a promover a sua 
gestão eficiente. 

Medida Spf19 – Reformulação das redes de monitorização 
da quantidade das águas superficiais. 

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

AT3 – Gestão de 
riscos e valorização 
do domínio hídrico 

OE3 - Prevenir e mitigar eventuais riscos naturais ou 
associados a atividades antropogénicas, com destaque 
para secas, cheias, erosão, movimentos de massa e 
poluição acidental. 

Medida Spf7 – Melhoria das condições hidromorfológicas 
das massas de água superficiais; 

AT7 – Comunicação 
e governança 

OE7 - Fomentar a comunicação, a sensibilização e o 
envolvimento dos cidadãos, dos agentes económicos e de 
outros agentes interessados no setor da água, no 
processo de planeamento e gestão dos recursos hídricos. 

Medida SPf23/Sbt25 – Sensibilização e formação. 

AT4 – Quadro 
institucional e 

normativo 

OE4 - Promover a adequação do quadro institucional e 
normativo de forma a assegurar o planeamento e a 
gestão integrada dos recursos hídricos, em convergência 
com as disposições nacionais e comunitárias. 

Medida Spf11/Sbt12 – Reforço da fiscalização das 
atividades suscetíveis de afetar as massas de água; 

AT1 – Qualidade da 
água 

OE1 - Promover o bom estado das massas de água 
superficiais e subterrâneas, mediante ações de prevenção 
e controlo dos processos que induzem à degradação do 
meio hídrico e de ações de proteção e valorização dos 
recursos hídricos e ecossistemas associados. 

Medida Spf2/Sbt2 – Redução e controlo das fontes de 
poluição pontual; 

Medida Spf3/Sbt3 – Redução e controlo das fontes de 
poluição difusa; 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

AT6 – 
Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos 
hídricos e ecossistemas associados, apostando na 
investigação e monitorização, de modo a promover a sua 
gestão eficiente. 

Medida Sbt24 – Avaliação das relações água 
subterrânea/água superficial e ecossistemas dependentes. 

4. Alterações da dinâmica sedimentar 
(erosão e assoreamentos) 

AT3 – Gestão de 
riscos e valorização 
do domínio hídrico 

OE3 - Prevenir e mitigar eventuais riscos naturais ou 
associados a atividades antropogénicas, com destaque 
para secas, cheias, erosão, movimentos de massa e 
poluição acidental. 

Medida SPf7 – Melhoria das condições hidromorfológicas e 
ecológicas das massas de água superficiais; 

Medida Spf9/Sbt10 – Gestão integrada da evolução da zona 
costeira; 

AT6 – 
Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos 
hídricos e ecossistemas associados, apostando na 
investigação e monitorização, de modo a promover a sua 
gestão eficiente. 

Medida Spf19 – Reformulação das redes de monitorização 
da quantidade das águas superficiais. 

5. Alterações do regime de escoamento 

AT3 – Gestão de 
riscos e valorização 
do domínio hídrico 

OE3 - Prevenir e mitigar eventuais riscos naturais ou 
associados a atividades antropogénicas, com destaque 
para secas, cheias, erosão, movimentos de massa e 
poluição acidental. 

Medida SPf7 – Melhoria das condições hidromorfológicas e 
ecológicas das massas de água superficiais; 

AT6 – 
Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos 
hídricos e ecossistemas associados, apostando na 
investigação e monitorização, de modo a promover a sua 
gestão eficiente. 

Medida Spf19 – Reformulação das redes de monitorização 
da quantidade das águas superficiais; 

Medida Sbt24 – Avaliação das relações água subterrânea / 
água superficial e ecossistemas dependentes. 

6. Competição de espécies não nativas 
com espécies autóctones 

AT3 – Gestão de 
riscos e valorização 
do domínio hídrico 

OE3 - Prevenir e mitigar eventuais riscos naturais ou 
associados a atividades antropogénicas, com destaque 
para secas, cheias, erosão, movimentos de massa e 
poluição acidental. 

Medida Spf7 – Melhoria das condições hidromorfológicas 
das massas de água superficiais; 

AT6 – 
Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos 
hídricos e ecossistemas associados, apostando na 
investigação e monitorização, de modo a promover a sua 
gestão eficiente. 

Medida Spf17 – Reformulação da rede de vigilância das 
águas superficiais; 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

AT7 – Comunicação 
e governança 

OE7 - Fomentar a comunicação, a sensibilização e o 
envolvimento dos cidadãos, dos agentes económicos e de 
outros agentes interessados no setor da água, no 
processo de planeamento e gestão dos recursos hídricos. 

Medida SPf23/Sbt25 – Sensibilização e formação. 

7. Contaminação de águas subterrâneas 

AT2 – Quantidade 
de água 

OE2 - Assegurar a eficiência da utilização dos recursos 
hídricos e a disponibilidade de água para a satisfação das 
necessidades dos ecossistemas, das populações e das 
atividades económicas, de forma sustentável, equilibrada 
e equitativa. 

Medida Sbt6 – Proteção das Zonas de Infiltração Máxima; 

Medida Sbt7 – Controlo da exploração e prevenção da 
sobre-exploração das massas de água subterrânea. 

AT4 – Quadro 
institucional e 

normativo 

OE4 - Promover a adequação do quadro institucional e 
normativo de forma a assegurar o planeamento e a 
gestão integrada dos recursos hídricos, em convergência 
com as disposições nacionais e comunitárias. 

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

AT6 – 
Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos 
hídricos e ecossistemas associados, apostando na 
investigação e monitorização, de modo a promover a sua 
gestão eficiente. 

Medida Sbt23 – Melhoria do conhecimento sobre as 
massas de água subterrâneas. 

Medida Sbt24 – Avaliação das relações água 
subterrânea/água superficial e ecossistemas dependentes. 

8. Degradação de zonas costeiras 
AT3 – Gestão de 

riscos e valorização 
do domínio hídrico 

OE3 - Prevenir e mitigar eventuais riscos naturais ou 
associados a atividades antropogénicas, com destaque 
para secas, cheias, erosão, movimentos de massa e 
poluição acidental. 

Medida Spf9/Sbt10 – Gestão integrada da evolução da zona 
costeira. 

9. Destruição/fragmentação de habitats 

AT3 – Gestão de 
riscos e valorização 
do domínio hídrico 

OE3 - Prevenir e mitigar eventuais riscos naturais ou 
associados a atividades antropogénicas, com destaque 
para secas, cheias, erosão, movimentos de massa e 
poluição acidental. 

Medida Spf7 - Melhoria das condições hidromorfológicas e 
ecológicas das massas de água superficiais 

AT6 – 
Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos 
hídricos e ecossistemas associados, apostando na 
investigação e monitorização, de modo a promover a sua 
gestão eficiente. 

Medida Sbt24 – Avaliação das relações água 
subterrânea/água superficial e ecossistemas dependentes 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

10. Escassez de água 
AT2 – Quantidade 

de água 

OE2 - Assegurar a eficiência da utilização dos recursos 
hídricos e a disponibilidade de água para a satisfação das 
necessidades dos ecossistemas, das populações e das 
atividades económicas, de forma sustentável, equilibrada 
e equitativa. 

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

Medida Sbt5 – Proteção da quantidade de água explorada 
em captações de água subterrânea; 

Medida Sbt6 – Proteção das Zonas de Infiltração Máxima; 

Medida Sbt7 – Controlo da Exploração e prevenção da 
sobre-exploração das massas de água subterrâneas; 

Medida Spf5/Sbt8 – Planos de Contingência e prioridades 
em caso de escassez. 

12. Intrusão salina nas águas subterrâneas 

AT2 – Quantidade 
de água 

OE2 - Assegurar a eficiência da utilização dos recursos 
hídricos e a disponibilidade de água para a satisfação das 
necessidades dos ecossistemas, das populações e das 
atividades económicas, de forma sustentável, equilibrada 
e equitativa. 

Medida Sbt5 – Proteção da quantidade de água explorada 
em captações de água subterrânea; 

AT6 – 
Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos 
hídricos e ecossistemas associados, apostando na 
investigação e monitorização, de modo a promover a sua 
gestão eficiente. 

Medida Sbt 19 – Plano de Prevenção e minimização do risco 
de intrusão salina; 

Medida Sbt23 – Melhoria do conhecimento sobre as 
massas de água subterrânea. 

13. Inundações 
AT3 – Gestão de 

riscos e valorização 
do domínio hídrico 

OE3 - Prevenir e mitigar eventuais riscos naturais ou 
associados a atividades antropogénicas, com destaque 
para secas, cheias, erosão, movimentos de massa e 
poluição acidental. 

Medida Spf6 – Proteção contra cheias e inundações; 

16. Poluição microbiológica e orgânica 
(CBO5, azoto amoniacal) 

AT1 – Qualidade da 
água 

OE1 - Promover o bom estado das massas de água 
superficiais e subterrâneas, mediante ações de prevenção 
e controlo dos processos que induzem à degradação do 

Medida Spf1 – Proteção das captações de água superficial; 

Medida Sbt1 – Proteção da qualidade da água em 
captações de água subterrânea; 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

meio hídrico e de ações de proteção e valorização dos 
recursos hídricos e ecossistemas associados. 

Medida Spf2/Sbt2 – Redução e controlo das fontes de 
poluição pontual; 

Medida Spf3/Sbt3 – Redução e controlo das fontes de 
poluição difusa. 

19. Sobre-exploração de águas 
subterrâneas 

AT2 – Quantidade 
de água 

OE2 - Assegurar a eficiência da utilização dos recursos 
hídricos e a disponibilidade de água para a satisfação das 
necessidades dos ecossistemas, das populações e das 
atividades económicas, de forma sustentável, equilibrada 
e equitativa. 

Medida Sbt7 – Controlo da exploração e prevenção da 
sobre-exploração das massas de água subterrânea. 

20. Perdas de água nos sistemas de 
abastecimento público e de rega 

AT5 – Quadro 
económico e 

financeiro 

OE5 - Promover a sustentabilidade económica e 
financeira das utilizações da água, através da aplicação 
dos princípios do utilizador-pagador e do poluidor-
pagador, contribuindo para a utilização racional dos 
recursos e para a valorização social e económica dos 
mesmos. 

Medida Spf15/Sbt16 – Recuperação dos custos dos serviços 
de águas. 

AT7 – Comunicação 
e governança 

OE7 - Fomentar a comunicação, a sensibilização e o 
envolvimento dos cidadãos, dos agentes económicos e de 
outros agentes interessados no setor da água, no 
processo de planeamento e gestão dos recursos hídricos. 

Medida Spf23/Sbt25 – Sensibilização e formação 

22. Conhecimento especializado e 
atualizado insuficiente 

AT7 – Comunicação 
e governança 

OE7 - Fomentar a comunicação, a sensibilização e o 
envolvimento dos cidadãos, dos agentes económicos e de 
outros agentes interessados no setor da água, no 
processo de planeamento e gestão dos recursos hídricos. 

Medida Spf23/Sbt25 – Sensibilização e formação. 

AT6 – 
Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos 
hídricos e ecossistemas associados, apostando na 
investigação e monitorização, de modo a promover a sua 
gestão eficiente. 

Medida Spf25/Sbt27 – Reforço de equipa e meios 
disponíveis. 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 6 — Programa de medidas              32 

Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

23. Fiscalização insuficiente e/ou 
ineficiente 

AT4 – Quadro 
institucional e 

normativo 

OE4 - Promover a adequação do quadro institucional e 
normativo de forma a assegurar o planeamento e a 
gestão integrada dos recursos hídricos, em convergência 
com as disposições nacionais e comunitárias. 

Medida Spf11/Sbt12 – Reforço da fiscalização das 
atividades suscetíveis de afetar as massas de água 

25. Sistemas de vigilância, alerta e 
monitorização das massas de água 

insuficientes e/ou ineficientes 

AT6 – 
Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos 
hídricos e ecossistemas associados, apostando na 
investigação e monitorização, de modo a promover a sua 
gestão eficiente. 

Medida Spf17 – Reformulação da rede de vigilância das 
águas superficiais 

Medida Spf18 – Implementação das redes de 
monitorização operacional e de investigação das águas 
superficiais 

Medida Spf19 – Reformulação das redes de monitorização 
da quantidade das águas superficiais 

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

Medida Spf20 – Aferição dos elementos de qualidade 
biológica utilizados no sistema de classificação 

Medida Sbt19 – Plano de prevenção e minimização do risco 
de intrusão salina 

Medida Spf21/Sbt20 – Melhoria do inventário de pressões 

Medida Sbt21 – Potenciação da recarga artificial 

Medida Spf22 – Reavaliação da delimitação de 
determinadas massas de água superficiais 

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

Medida Sbt23 – Melhoria do conhecimento sobre as 
massas de água subterrânea 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

Medida Sbt24 – Avaliação das relações água 
subterrânea/água superficial e ecossistemas dependentes 

26. Nível de recuperação dos custos dos 
serviços da água insuficiente 

AT5 – Quadro 
económico e 

financeiro 

OE5 - Promover a sustentabilidade económica e 
financeira das utilizações da água, através da aplicação 
dos princípios do utilizador-pagador e do poluidor-
pagador, contribuindo para a utilização racional dos 
recursos e para a valorização social e económica dos 
mesmos. 

Medida Spf15/Sbt16 – Recuperação dos custos dos serviços 
de águas. 

Medida Spf16/Sbt17 – Simplificação e harmonização dos 
tarifários dos sistemas urbanos 

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

27. Medição e autocontrolo insuficiente 
e/ou ineficiente das captações de água e 

rejeições de águas residuais 

AT1 – Qualidade da 
água 

OE1 - Promover o bom estado das massas de água 
superficiais e subterrâneas, mediante ações de 
prevenção e controlo dos processos que induzem à 
degradação do meio hídrico e de ações de proteção e 
valorização dos recursos hídricos e ecossistemas 
associados. 

Medida Spf1 – Proteção das captações de água superficial; 

AT2 – Quantidade 
de água 

OE2 - Assegurar a eficiência da utilização dos recursos 
hídricos e a disponibilidade de água para a satisfação das 
necessidades dos ecossistemas, das populações e das 
atividades económicas, de forma sustentável, equilibrada 
e equitativa. 

Medida Sbt5 – Proteção da quantidade de água explorada 
em captações de água subterrânea; 

AT4 – Quadro 
institucional e 

normativo 

OE4 - Promover a adequação do quadro institucional e 
normativo de forma a assegurar o planeamento e a 
gestão integrada dos recursos hídricos, em convergência 
com as disposições nacionais e comunitárias. 

Medida Spf14/Sbt15 – Regulamentação e aplicação da Taxa 
de Recursos Hídricos; 

Medida Spf11/Sbt12 – Reforço da fiscalização das 
atividades suscetíveis de afetar as massas de água; 

AT6 – 
Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos 
hídricos e ecossistemas associados, apostando na 
investigação e monitorização, de modo a promover a sua 
gestão eficiente. 

Medida Spf21/Sbt20 – Melhoria do inventário de pressões. 
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A Figura 3.1 apresenta o número de medidas propostas para resolução dos problemas 
identificados pelas QSiGA. 

Figura 3.1: Número de medidas definidas por QSiGA 

 

 

Na RH10 verifica-se que a QSiGA 25 (Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das massas 
de água insuficientes e/ou ineficientes) e a QSiGA 3 (Alteração das comunidades da fauna e da 
flora e/ou redução da biodiversidade) são as que reúnem um maior número de medidas para 
resolução. 
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4 CLASSIFICAÇÃO DAS MEDIDAS 

4.1 Metodologia para definição de prioridades 

A classificação das medidas quanto à prioridade relaciona aspetos de natureza técnica, social 
(quanto à recetividade da medida) e financeira, integrando ainda uma ponderação baseada na 
importância dos problemas que cada uma das medidas que visa resolver ou mitigar. 

As medidas que resultam de imperativos legais são consideradas prioritárias, a par das medidas 
de base e de outras medidas consideradas como prioritárias para um conjunto ou a totalidade 
das massas de água. 

 

4.2 Prioridade e natureza das medidas 

O Quadro 4.1 apresenta a prioridade e natureza das medidas de âmbito regional na RH10. A 
natureza das medidas classificada como Corretiva (visa solucionar um problema existente) e/ou 
como Preventiva (previne a ocorrência de um problema que se sabe que ocorrerá se não forem 
tomadas medidas ou que seja previsível que aconteça) 

Quadro 4.1: Prioridade e natureza das medidas de âmbito regional na RH10 

Código Designação Tipologia Natureza Prioridade 

Medida Spf1 Proteção das captações de água superficial Base Preventiva - 

Medida Sbt1 
Proteção da qualidade da água em captações de 
água subterrânea 

Base Preventiva Prioritária 

Medida Spf2/Sbt2 
Redução e controlo das fontes de poluição 
pontual 

Outras 
medidas (de 

base) 
Preventiva Prioritária 

Medida Spf3/Sbt3 Redução e controlo das fontes de poluição difusa 
Outras 

medidas (de 
base) 

Preventiva - 

Medida Spf4/Sbt4 

Intervenções nos sistemas de abastecimento e de 
distribuição de água incluindo a criação de 
infraestruturas de armazenamento de água 
superficial 

Base Preventiva - 

Medida Sbt5 
Proteção da quantidade de água explorada em 
captações de água subterrânea  

Outras 
medidas (de 

base) 
Preventiva Prioritária 

Medida Sbt6 Proteção das Zonas de Infiltração Máxima 
Outras 

medidas (de 
base) 

Preventiva - 
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Código Designação Tipologia Natureza Prioridade 

Medida Sbt7 
Controlo da exploração e prevenção da sobre-
exploração das massas de água subterrânea 

Outras 
medidas (de 

base) 
Preventiva Prioritária 

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

Suplementar Preventiva Prioritária 

Medida Spf6 Proteção contra cheias e inundações Base Preventiva Prioritária 

Medida Spf7 
Melhoria das condições hidromorfológicas e 
ecológicas das massas de água superficiais 

Outras 
medidas (de 

base) 
Preventiva Prioritária 

Medida Spf8/Sbt9 
Prevenção e minimização dos efeitos da poluição 
acidental 

Outras 
medidas (de 

base) 
Preventiva - 

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

Medida 
Spf10/Sbt11 

Ferramentas de apoio à aplicação da legislação 
nacional e comunitária de proteção da água 

Base Preventiva Prioritária 

Medida 
Spf11/Sbt12 

Reforço da fiscalização das atividades suscetíveis 
de afetar as massas de água 

Suplementar Preventiva Prioritária 

Medida Spf12 
Elaboração de documentos reguladores para a 
RH10 

Suplementar Preventiva - 

Medida 
Spf13/Sbt13 

Reforço da aplicação dos códigos de boas práticas 
de ocupação do solo 

Suplementar Preventiva - 

Medida Sbt14 

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

Suplementar Preventiva - 

Medida 
Spf14/Sbt15 

Regulamentação e aplicação da Taxa de Recursos 
Hídricos 

Suplementar Preventiva Prioritária 

Medida 
Spf15/Sbt16 

Recuperação dos custos dos serviços de águas 
Outras 

medidas (de 
base) 

Preventiva - 

Medida 
Spf16/Sbt17 

Simplificação e harmonização dos tarifários dos 
sistemas urbanos 

Suplementar Preventiva - 

Medida Spf17 
Reformulação da rede de vigilância das águas 
superficiais 

Base Preventiva Prioritária 

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

Base Preventiva Prioritária 

Medida Spf19 
Reformulação das redes de monitorização da 
quantidade das águas superficiais 

Base Preventiva Prioritária 

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

Base Preventiva Prioritária 

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

Base Preventiva - 
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Código Designação Tipologia Natureza Prioridade 

Medida Sbt19 
Plano de prevenção e minimização do risco de 
intrusão salina 

Outras 
medidas (de 

base) 
Preventiva Prioritária 

Medida 
Spf21/Sbt20 

Melhoria do inventário de pressões 
Outras 

medidas (de 
base) 

Preventiva Prioritária 

Medida Sbt21 Potenciação da recarga artificial 
Outras 

medidas (de 
base) 

Preventiva - 

Medida Spf22 
Reavaliação da delimitação de determinadas 
massas de água superficiais 

Suplementar Preventiva - 

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

Suplementar Preventiva Prioritária 

Medida Sbt23 
Melhoria do conhecimento sobre as massas de 
água subterrânea 

Suplementar Preventiva - 

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

Suplementar Preventiva Prioritária 

Medida 
Spf23/Sbt25 

Sensibilização e formação Suplementar Preventiva - 

Medida 
Spf24/Sbt26 

Avaliação do sucesso das medidas Adicional Preventiva - 

Medida 
Spf26/Sbt28 

Avaliação económica da utilização da água, 
envolvendo todos os setores utilizadores dos 
recursos hídricos. 

Suplementar Preventiva - 

Medida 
Spf25/Sbt27 

Reforço de equipa e meios disponíveis. Suplementar Preventiva - 

 

Na RH10 das 37 medidas propostas, 18 foram classificadas como prioritárias. Quanto à natureza, 
as 37 medidas caracterizam-se como preventivas, de modo a precaver novos problemas a 
médio/longo prazo. 
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5 ANÁLISE ECONÓMICA 

A análise económica das utilizações da água é uma das componentes obrigatórias dos Planos de 
Gestão de Bacia (ou Região) Hidrográfica (PGBH/PGRH), de acordo com a alínea g) do n.º 1 do 
artigo 29.º da Lei n.º 58/2005 – Lei da Água. Para além da avaliação da recuperação de custos 
dos serviços de águas (abordada na Parte 3 do presente plano), a análise económica deve 
proceder a uma “avaliação da combinação de medidas com melhor relação custo-eficácia” de 
acordo com o mesmo articulado. Em concreto, essa análise deve conter “as informações 
suficientes para determinar, com base na estimativa dos custos potenciais, a combinação de 
medidas com melhor relação custo-eficácia para estabelecer os programas de medidas a incluir 
nos PGBH” [alínea b) do n.º 1 do artigo 83.º da Lei da Água]. 

 

5.1 Avaliação do custo das medidas 

Para o caso das medidas provenientes de outros programas ou planos, estavam já disponíveis 
dados relativos aos correspondentes investimentos. No que diz respeito à estimativa dos custos 
associadas à implementação de cada nova medida proposta no âmbito do PGRH, é necessário 
contabilizar, com base em análise pericial, o seguinte: 

 Despesas de investimento, incluindo, nomeadamente, aquisição de terrenos, 

realização de estudos e projetos, obras de construção, ampliação e remodelação, 

aquisição de equipamentos, assistência técnica e outros fornecimentos e serviços; 

 Despesas de operação, manutenção, acompanhamento e monitorização em cada ano, 

para o período de vida útil da medida. 

 

5.2 Análise custo-eficácia das medidas 

A Análise Custo-Eficácia (ACE) é um procedimento de avaliação monocritério que possibilita 
ordenar medidas ou ações que cumpram determinados objetivos de eficácia ambiental 
unicamente com base no respetivo custo. Na prática, esta técnica permite comparar o valor 
relativo de diferentes medidas, partindo do princípio que as medidas em avaliação são 
comparáveis e sucedâneas entre si no que se refere aos efeitos ambientais. Ou seja, o critério 
custo eficácia classifica de igual modo uma medida que produza um determinado efeito 
ambiental (por exemplo, o alcançar-se o «bom estado» numa massa de água em 2015) com um 
custo x e duas medidas com o mesmo efeito cumulativo e com um custo parcial de x/2 (ou, de 
forma mais geral, com custo total x). 

Na sua forma mais comum, a ACE é utilizada para comparar medidas novas com as medidas em 
curso ou previstas no horizonte de planeamento, mediante a utilização da seguinte fórmula 
geral: 
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RCE = (Custo medida nova – Custo medida atual) / (Efeito medida nova – Efeito medida atual) 

Fixada a situação de partida, o objetivo da ACE consiste, desta forma, em observar as variações 
do Rácio Custo-Eficácia (RCE) para várias medidas alternativas ou combinações das mesmas, 
utilizando como critério de avaliação a minimização do RCE que privilegia as medidas com menor 
custo para idêntico nível de eficácia ou, equivalentemente, as medidas mais eficazes com 
idêntico custo. 

No caso concreto de um PGRH, as componentes chave da ACE são os custos e efeitos potenciais 
nas massas de água das medidas propostas (e das respetivas combinações), em especial no que 
concerne ao alcançar-se o «bom estado» (ou o «bom estado potencial») no horizonte de 2021. 
O objetivo da ACE será, então, isolar o programa de medidas que assegure a melhor relação 
custo-eficácia e que possa, simultaneamente, conduzir ao «bom estado» em 2021 ao nível do 
maior número de massas de água. 

Tal passa por identificar, massa de água a massa de água (que não alcançará o «bom estado» 
em 2021 unicamente por via das medidas já em curso), o subconjunto de medidas com menores 
RCE e que possibilite (eventualmente) cumprir a 100% o objetivo do «bom estado», pondo de 
parte as medidas com maiores RCE e que são redundantes para que esse estado seja alcançado 
– salvo se se tratarem de medidas de base e/ou que resultem de imperativos legais. Nesse 
processo iterativo são igualmente mantidas as medidas não redundantes para alcançar o «bom 
estado» em outras massas de águas. 

Naturalmente, quando um determinado programa de medidas em avaliação é insuficiente para 
se alcançar o «bom estado» em determinada massa de água, o critério custo-eficácia não 
«elimina», à partida, as medidas que contribuem positivamente para esse objetivo ambiental, 
inclusive as medidas adicionais, suplementares ou outras, bem como as medidas, 
independentemente do tipo, cujos efeitos se dispersam por múltiplas massas de águas (logo, 
com RCE tendencialmente elevado ao nível de cada massa concreta), designadas, por 
comodidade, como medidas gerais (estudos, ações de sensibilização e formação e outras 
medidas similares, tipicamente de natureza imaterial e com alcance regional). 

Na prática, o critério custo-eficácia apenas seleciona as medidas adicionais, suplementares e 
outras que se evidenciem como não redundantes para que se alcance o «bom estado» em pelo 
menos uma massa de água. As medidas de base e/ou que resultam de imperativos legais serão, 
em princípio, concretizadas independentemente do seu custo-eficácia. 

De acordo com o guia elaborado pelo WATECO Group (2002), a principal missão da ACE passa 
por proporcionar informação de valor acrescentado para o processo de tomada de decisão, 
seguindo uma lógica construtiva e iterativa, aplicável a uma vasta gama de medidas a inserir no 
PGRH. Tal significa que os resultados apresentados no presente capítulo devem ser encarados 
como um elemento facilitador, entre outros, do processo de tomada de decisão, e não como 
uma solução «ótima» e absoluta. 

Para o desenvolvimento da ACE do programa de medidas proposto no PGRH do Arquipélago da 
Madeira (RH10), começou-se por reunir a seguinte informação chave: 

 Identificação das medidas; 

 Tipo de medida: Base, Suplementar, Outra ou Adicional; 
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 Custo potencial de cada medida no horizonte de 2021 (estimado por análise pericial); 

 Contributo (efeito potencial) de cada medida para o «bom estado» das massas de águas 

(valor compreendido entre zero – contributo nulo e um – contributo a 100% para esse 

objetivo); 

 Identificação e caracterização dessas massas de água, incluindo o respetivo estado esperado 

em 2021 de acordo com a evolução da situação de referência na ausência do PGRH (ou seja, 

dadas as medidas já em curso ou previstas nesse horizonte temporal); 

 Identificação das medidas com efeitos esperados para além de 2021, incluindo a respetiva 

magnitude (% de contributo) e duração (em anos); 

 Identificação das medidas que resultem de imperativos legais (logo prioritárias, a par das 

medidas de base e de outras medidas consideradas como prioritárias para um conjunto ou 

a totalidade das massas de água; 

 Alcance de cada medida: massa de água específica, conjunto de massas de água (todas as 

massas de água superficiais ou subterrâneas, todos os rios, etc.) ou região hidrográfica 

(Arquipélago da Madeira), com identificação das medidas gerais, ou seja, daquelas cujo 

efeito ambiental global se dilui por múltiplas massas de água; 

 Identificação das massas de água associadas a conjuntos de massas de água, bem como à 

RH10 como um todo. 

A escala utilizada para o contributo (efeito potencial) esperado de cada medida para o 
cumprimento do objetivo ambiental de cada massa de água (alcance do «bom estado» até ou 
após 2015, nos casos em que foram consideradas prorrogações dos objetivos) – foi a seguinte: 

 Contributo nulo – 0% (a medida não contribui para o cumprimento dos objetivos); 

 Contributo muito fraco – 5% (a medida contribui em cerca de 5% para a realização dos 

objetivos); 

 Contributo fraco – 25% (a medida contribui em cerca de 25% para a realização dos 

objetivos); 

 Contributo moderado – 50% (a medida contribui em cerca de 50% para a realização 

dos objetivos); 

 Contributo forte – 75% (a medida contribui em cerca de 75% para a realização dos 

objetivos); 
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 Contributo muito forte – 100% (a medida contribui para o cumprimento integral dos 

objetivos). 

Em seguida, esta informação foi tratada com o apoio de uma metodologia específica que, de 
forma recursiva e iterativa, desenvolveu as seguintes tarefas principais: 

 Seleção dos registos correspondentes a massas de água cujo «bom estado» não está 

assegurado no horizonte de 2021 mesmo com a execução das medidas já em curso ou 

previstas; 

 Tratamento adequado das medidas com contributo nulo para o «bom estado» (logo, 

com RCE infinitamente grande) mas que devem ser mantidas no programa de medidas 

por resultarem de imperativos legais; 

 Diluição do contributo para o «bom estado» das medidas gerais pelas associadas 

massas de água, evitando-se a sobreavaliação da respetiva eficácia, ou seja, RCE 

artificialmente baixos; 

 Tratamento diferenciado dos contributos até e após 2021; 

 Cálculo do contributo total de cada medida para o cumprimento do objetivo «bom 

estado» em 2021 ao nível das diversas massas de água; 

 Cálculo do RCE de cada medida, correspondendo ao quociente entre o respetivo custo 

e o contributo total para o objetivo «bom estado» (contributo até 2021 acrescido do 

contributo após 2021 descontado a uma taxa de 5,5% durante o número de anos em 

que esse efeito previsivelmente se manifestará); 

 Seleção, por massa de água, das medidas que, simultaneamente, minimizam o RCE e 

possibilitam alcançar o «bom estado» em 2021 (ou o melhor estado, caso tal não seja 

possível), dando prioridade às medidas de base e ou que resultem de imperativos 

legais (mesmo não sendo de base); 

 Identificação das medidas custo-eficazes, ou seja, «não redundantes» para que se 

alcance o «bom estado» em 2021 de acordo com o critério de minimização do RCE. 

No Quadro seguinte listam-se as medidas não redundantes para que se alcance o «bom estado» 
das massas de água em 2021 de acordo com o critério custo-eficácia, e também as «medidas 
redundantes» por não terem sido selecionadas pelo algoritmo: medidas muito caras e/ou com 
reduzido impacte até 2021 na melhoria das massas de água que não alcançam o «bom estado» 
nesse ano e/ou com efeitos sobretudo ao nível de massas de água que não estão nessa situação. 
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Quadro 5.1: Medidas não redundantes e redundantes para que se alcance o ‘bom estado’ das massas 
de água em 2015, de acordo com o critério custo-eficácia (min RCE) na RH10 

Tipo de Medida 
Medidas 

Não redundante Redundante 

Medidas de base 

Spf20 (189) 

Spf18 (340) 

Spf17 (679) 

Spf19 (3.774) 

Spf6 (5.660) 

Spf10/Sbt11 (6.000) 

Sbt18 (36.000) 

Spf4/Sbt4 (52.453) 

Sbt1 

Spf1 (*) 

Medidas 
suplementares, 

Adicionais e outras 

Decorrentes de 
imperativos legais 

Spf21/Sbt20 (270) 

Spf7 (284) 

Spf22 (4.000) 

Sbt6 (4.419) 

Spf2/Sbt2 (10.754) 

Spf14/Sbt15 (50.000) 

- 

Outras medidas 

Spf3/Sbt3 (25) 

Spf5/Sbt8 (42) 

Spf13/Sbt13 (139) 

Spf11/Sbt12 (241) 

Spf8/Sbt9 (2.116) 

Spf12 (7.605) 

Spf23/Sbt25 (14.000) 

Spf24/Sbt26 (27.577) 

Spf16/Sbt17 (30.000) 

Spf15/Sbt16 (80.000) 

Sbt5 

Sbt7 

Sbt14 

Sbt19 

Sbt21 

Sbt22 

Sbt23 

Sbt24 

Spf9/Sbt10 

Spf23/Sbt25 

Spf24/Sbt26 

Spf23/Sbt25 

Spf24/Sbt26 

Notas: entre parênteses, indica-se o RCE das medidas não redundantes para que se alcance o «bom 
estado» em 2021; em cada célula, as medidas foram ordenadas decrescentemente de acordo com o 

respetivo RCE, de modo a identificar, em primeiro lugar, aquelas que cumprem mais facilmente o critério 
custo-eficácia; na célula a cinza identificam-se as medidas excluídas do programa de medidas que 
resulta da aplicação desse critério; a medida com (*) é um caso especial, não tendo sido sujeita a 

avaliação custo-eficácia por se desconhecer, atualmente, o seu efeito potencial no estado das massas de 
água. 

De imediato é possível verificar que a maior parte do programa de medidas (30 M€ ) no âmbito 
do presente PGRH é não redundante para que se alcance o «bom estado» em 2015 ao mais 
baixo custo (24 medidas num total de 35 propostas, ou seja, 69%). 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 6 — Programa de medidas              43 

Em particular, a maior parte das medidas suplementares, adicionais e outras (que não decorram 
de imperativos legais) passam o critério custo eficácia, com exceção das seguintes medidas 
redundantes (indicadas na célula a cinza no mesmo quadro): 

 Sbt5 – Proteção da quantidade de água explorada em captações de água subterrânea; 

 Sbt7 – Controlo da exploração e prevenção da sobre-exploração das massas de água 

subterrânea; 

 Sbt14 – Estudos para definição e reavaliação de limiares de qualidade para as massas 

de água subterrânea onde ocorrem enriquecimentos naturais de determinadas 

substâncias; 

 Sbt19 – Plano de prevenção e minimização do risco de intrusão salina; 

 Sbt21 – Potenciação da recarga artificial; 

 Sbt22 – Desenvolvimento de estudos para definição e implementação de rede de 

monitorização das nascentes; 

 Sbt23 – Melhoria do conhecimento sobre as massas de água subterrânea; 

 Sbt24 – Avaliação das relações água subterrânea / água superficial e ecossistemas 

dependentes; 

 Spf9/Sbt10 – Gestão integrada da evolução da zona costeira. 

Esta focalização das redundâncias em medidas dirigidas a massas de água subterrânea (códigos 
Sbt) é explicada pelo facto de, com exceção do aquífero do Porto Santo (PSPS) que tem «estado 
indeterminado», todas as demais massas dessa natureza (localizadas na Ilha da Madeira) estão 
em «bom estado», pelo que a relação custo-eficácia da maior parte das medidas específicas nem 
sequer foi avaliada. Tal não significa que a concretização de algumas dessas medidas não seja 
importante, inclusive para determinar, num futuro próximo, o estado da massa do Porto Santo 
(e.g. Sbt19 – Plano de prevenção e minimização do risco de intrusão salina e Sbt23 – Melhoria 
do conhecimento sobre as massas de água subterrânea) ou para garantir a manutenção do 
«bom estado» da massa de água subterrânea Maciço Central (e.g. Sbt19 – Plano de prevenção 
e minimização do risco de intrusão salina). 

As medidas Spf23/Sbt25 e Spf24/Sbt26 não foram avaliadas no concernente à eficácia porque 
serão necessários estudos adicionais, identificados pela medida Spf21/Sbt20 . 

Como sugere o Quadro 5.1 existem duas medidas de base (Sbt1 e Spf1) que foram identificadas 
como redundantes para que se alcance o «bom estado» em 2021. A medida Spf1 – Proteção das 
captações de água superficial é um caso especial dado que não se chegou a avaliar a respetiva 
eficácia, por se desconhecer, atualmente, a que massas de água se aplicará (exige estudos 
adicionais, aliás previstos em outra medida: Spf21/Sbt20. A medida Sbt1 também diz respeito à 
proteção de captações, mas agora de água com origem subterrânea, aplicando-se a massas de 
água subterrânea atualmente em «bom estado», pelo que não foi igualmente avaliada a sua 
eficácia. 
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O custo do programa de concretização das medidas de base e que resultam de imperativos legais 
(independentemente da sua redundância ou não) bem como das medidas suplementares, 
adicionais e outras não redundantes (de acordo como o critério custo-eficácia) foi estimado em 
30,6 milhões de euros (Quadro 5.2). 

Quadro 5.2: Estimativa de custo do programa das medidas de base, das medidas que resultam de 
imperativos legais e das medidas suplementares, adicionais e outras custo-eficazes – RH10 

Tipo de Medida Custo (€) 

Medidas de base 15.390.000 

Medidas 
suplementares, 

Adicionais e outras 

Decorrentes de 
imperativos legais 

13.170.000 

Outras medidas 2.040.000 

Total 30.600.000 

 

Nos últimos anos, a ACE tem vindo a ser alvo de múltiplas críticas por parte da literatura. Tal 
decorre, em primeiro lugar, da sua natureza otimizante e de ser, simplesmente, um método para 
encontrar as medidas/ações com menor custo para alcançar determinado objetivo ambiental 
(Tietenberg, 2006, p. 56). 

Com efeito, a ACE não possibilita, em geral, a identificação das políticas eficientes por que os 
objetivos pré-determinados podem não conduzir a uma afetação eficiente dos recursos naturais 
e ambientais. Ou seja, se é verdade que todas as medidas (ou políticas) eficientes são custo-
eficazes, nem todas as medidas custo-eficazes são eficientes (Tietenberg, 2006, p. 57). 

A ACE, enquanto exemplo de procedimento monocritério de avaliação, é também alvo de 
críticas por parte da abordagem metodológica do apoio multicritério à decisão (Roy & Bouyssou, 
1993, pp. 46-47) (Maystre, Pictet & Simos, 1994, pp. 10-11). De facto, em contextos decisionais 
complexos, como é o caso da gestão dos recursos hídricos, dificilmente se poderão avaliar as 
diferentes medidas potenciais ao longo de um único eixo de significação. Tal decorre, no 
presente contexto, da multiplicidade de efeitos associados ao programa de medidas, também 
ele heterogéneo por que aplicado a massas de água de muito diferente natureza e estado. 

Não existe, aliás, a garantia desses efeitos se poderem compensar entre medidas. Ou seja, não 
é necessariamente verdade – como assume a ACE – que uma determinada medida possa ser 
substituída por outra (ou por um conjunto de outras medidas) tendo em vista alcançar-se o 
«bom estado» em determinada massa de água. Em última instância, poderão coexistir medidas 
que são, simplesmente, incomparáveis. E medidas que complementam ou decorrem de outras. 

Mesmo contornando-se uma parte das limitações da ACE – quando se identificaram como 
prioritárias as medidas de base e/ou que decorrem de imperativos legais, ou quando se tratou 
convenientemente dos efeitos desfasados no tempo dos investimentos previstos no horizonte 
de 2015 (total ou parcialmente observáveis somente depois desse limiar) – não se evitou, por 
completo, a simplificação da realidade que essa análise necessariamente encerra. 
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Assim, reforça-se a recomendação anterior, partilhada pelo WATECO Group (2002), de encarar 
os resultados da ACE como um elemento útil e com valor acrescentado para a tomada de 
decisão, que não deve, em todo o caso, substituir ou confundir-se com esta última. 

Por último, importa referir que a ACE pode, e deve, ser aplicada ao longo do período de vigência 
do PGRH do Arquipélago da Madeira (ou seja, após a respetiva elaboração) de modo a 
incorporar alterações de contexto, endógenas ou exógenas ao Plano, e de custos potenciais – 
que poderão variar de forma significativa ao longo do tempo, por efeito de alteração da 
conjuntura económica (particularmente imprevisível na atualidade), da evolução tecnológica 
e/ou do próprio processo de aprendizagem organizacional. Desta forma, a ACE deve ser 
encarada, sobretudo, como uma ferramenta útil para a gestão estratégica da Região 
Hidrográfica e dos vários atores que intervêm no domínio dos recursos hídricos. 
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6 PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS 

Seguidamente apresenta-se a programação financeira das medidas anteriormente indicadas. 
Para cada área temática é indicado: o custo estimado de cada medida e as potenciais fontes de 
financiamento; as prioridades de implementação das medidas; o cronograma de execução e as 
entidades responsáveis (angariadoras de financiamento). 

Foram considerados três grandes grupos de fontes de financiamento: 

 Sistemas Estruturais de Apoio ao Investimento (SEAI) – todos os fundos e sistemas 

comunitários de incentivos que vierem a ser disponibilizados no ciclo de programação 

2014-2020, destacando-se de entre eles o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

Rural (FEADER); eventuais financiamentos do Banco Europeu de Investimento (BEI); 

 Orçamento da Região Autónoma da Madeira (OR); 

 Autofinanciamento (AF) – valores a financiar pela aplicação do regime económico e 

financeiro de gestão dos recursos hídricos a implementar na Região Autónoma da 

Madeira, envolvendo a aplicação efetiva e correta dos princípios do utilizador-pagador 

e poluidor-pagador. 

O horizonte de 2015 representou o final do ciclo de aplicação do 1º ciclo do PGRH. Contudo, é 
expectável que a implementação de algumas das medidas do 1º ciclo seja alargada para além 
deste prazo, pelo que a sua continuidade e adequabilidade deverá ser reavaliada no 2.º ciclo de 
planeamento. 

Tal decorre, por um lado, da existência de grandes constrangimentos orçamentais na conjuntura 
atual, que impossibilitam a realização de todos os investimentos necessários até 2015. 

Além disso, existem constrangimentos ao nível do conhecimento, que implicam a realização 
prévia de estudos de aprofundamento dos problemas existentes e de definição das soluções 
mais adequadas com vista à sua resolução. 

Além das entidades responsáveis indicadas, será benéfico o estreito envolvimento e articulação 
com outras entidades, no sentido de superar constrangimentos nos processos e de maximizar 
os benefícios da implementação das medidas para todas as partes. 
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6.1 Programação física e financeira 

O planeamento da execução física das medidas é condição essencial para garantir uma 
implementação eficaz das mesmas não obstante a existência de inúmeros fatores que podem 
condicionar a execução temporal das mesmas, destacando-se os fatores de ordem financeira 
como os mais suscetíveis e imprevisíveis. 

Quadro 6.1: Programação física e financeira do programa de medidas de âmbito regional na RH10 

Área temática Programa de medidas Investimento (€) 
Fonte de 

financiamento 
Programação 

física 

AT1 – 
Qualidade da 

água 

Medida Spf1 – Proteção das 
captações de água superficial 

120.000€ SEAI; OR 2016-2021 

Medida Sbt1 – Proteção da 
qualidade da água em captações 
de água subterrânea 

340.000€ SEAI; OR 2016-2021 

Medida Spf2/Sbt2 – Redução e 
controlo das fontes de poluição 
pontual 

12.400.000€ SEAI; AF 2016-2021 

Medida Spf3/Sbt3 – Redução e 
controlo das fontes de poluição 
difusa 

4.400.000€ OR 2016-2021 

AT2 – 
Quantidade de 

água 

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

13.900.000€ SEAI 2016-2021 

Medida Sbt5 – Proteção da 
quantidade de água explorada em 
captações de água subterrânea  

100.000€ SEAI; AF 2016-2021 

Medida Sbt6 – Proteção das Zonas 
de Infiltração Máxima 

100.000€ SEAI 2016-2021 

Medida Sbt7 – Controlo da 
exploração e prevenção da sobre-
exploração das massas de água 
subterrânea 

70.000€ AF; SEAI; OR 2016-2021 

Spf5/Sbt8 – Planos de 

contingência e prioridades em 

caso de escassez 
30.000€ AF; OR 2016-2021 

AT3 – Gestão 
de riscos e 

Medida Spf6 – Proteção contra 
cheias e inundações 

1.100.000€ SEAI; OR 2016-2021 
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Área temática Programa de medidas Investimento (€) 
Fonte de 

financiamento 
Programação 

física 

valorização do 
domínio hídrico 

Medida Spf7 – Melhoria das 
condições hidromorfológicas e 
ecológicas das massas de água 
superficiais 

350.000€ SEAI 2016-20212 

Medida Spf8/Sbt9 – Prevenção e 
minimização dos efeitos da 
poluição acidental 

50.000€ OR; SEAI 2016-2021 

Medida Spf9/Sbt10 – Gestão 
integrada da evolução da zona 
costeira 

250.000€ AF; SEAI 2016-2021 

AT4 – Quadro 
institucional e 

normativo 

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

30.000€ OR; SEAI 2016-2021 

Medida Spf11/Sbt12 – Reforço da 
fiscalização das atividades 
suscetíveis de afetar as massas de 
água 

70.000€ OR; SEAI; AF 2016-2021 

Medida Spf12 – Elaboração de 
documentos reguladores para a 
RH10 

20.000€ OR; SEAI 2016-2021 

Medida Spf13/Sbt13 – Reforço da 
aplicação dos códigos de boas 
práticas de ocupação do solo 

20.000€ OR; SEAI 2016-2021 

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

40.000€ OR; SEAI; AF 2016-2021 

Medida Spf14/Sbt15 – 
Regulamentação e aplicação da 
Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 

50.000€ AF 2016-2021 

AT5 – Quadro 
económico e 

financeiro 

Medida Spf15/Sbt16 – 
Recuperação dos custos dos 
serviços de águas 

80.000€ SEAI; OR 2016-2021 

Medida Spf16/Sbt17 – 
Simplificação e harmonização dos 
tarifários dos sistemas urbanos 

30.000€ AF; SEAI; OR 2016-2021 

                                                           
2 A reabilitação do canal fluvial e da vegetação marginal de linhas de água, efetuada através de ações no 
terreno de beneficiação ecológica do canal fluvial e da vegetação, é uma intervenção morosa, que exige 
um planeamento cuidado e o estudo aprofundado de alternativas. Por estes motivos não é expectável 
que a medida fique concluída em 2021 (embora seja esse o horizonte de planeamento do presente PGRH). 
No entanto, é importante que comece a ser implementada desde cedo, para que possa garantir resultados 
em tempo útil (o alcance do bom estado ecológico até 2027 está dependente, para algumas massas de 
água, da implementação desta medida). 
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Área temática Programa de medidas Investimento (€) 
Fonte de 

financiamento 
Programação 

física 

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

40.000€ AF 2016-2021 

AT6 – 
Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Medida Spf17 – Reformulação da 
rede de vigilância das águas 
superficiais 

180.000€ SEAI; AF 2016-2021 

Medida Spf18 – Implementação 
das redes de monitorização 
operacional e de investigação das 
águas superficiais 

410.000€ SEAI; AF 2016-2021 

Medida Spf19 – Reformulação das 
redes de monitorização da 
quantidade das águas superficiais 

200.000€ SEAI; AF; OR 2016-2021 

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

380.000€ SEAI; AF 2016-2021 

Medida Spf20 – Aferição dos 
elementos de qualidade biológica 
utilizados no sistema de 
classificação 

50.000€ AF; OR 2016-2021 

Medida Sbt19 – Plano de 
prevenção e minimização do risco 
de intrusão salina 

200.000€ AF; SEAI; OR 2016-2021 

Medida Spf21/Sbt20 – Melhoria 
do inventário de pressões 

170.000€ SEAI; AF; OR 2016-2021 

Medida Sbt21 – Potenciação da 
recarga artificial 

50.000€ SEAI 2016-2021 

Medida Spf22 – Reavaliação da 
delimitação de determinadas 
massas de água superficiais 

30.000€ AF; OR 2016-2021 

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

100.000€ AF; SEAI; OR 2016-2021 

Medida Sbt23 – Melhoria do 
conhecimento sobre as massas de 
água subterrânea 

80.000€ SEAI 2016-2021 

Medida Sbt24 – Avaliação das 
relações água subterrânea/água 
superficial e ecossistemas 
dependentes 

50.000€ SEAI 2016-2021 

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

1.500.000€ AF 2016-2021 

Medida Spf23/Sbt25 – 
Sensibilização e formação 

70.000€ OR; SEAI 2016-2021 
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Área temática Programa de medidas Investimento (€) 
Fonte de 

financiamento 
Programação 

física 

AT7 – 
Comunicação e 

governança 

Medida Spf24/Sbt26 – Avaliação 
do sucesso das medidas 20.000€ OR; SEAI 2016-2021 

Legenda: OR – Orçamento da RAM; SEAI – Sistemas Estruturais de Apoio ao Investimento; AF – 
Autofinanciamento. 
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6.2 Entidades responsáveis 

A implementação, operacionalização e execução de cada programa de medidas deve ficar a 

cargo de uma entidade ou grupo de entidades claramente identificadas como responsáveis 

pela sua prossecução. 

Quadro 6.2: Entidades responsáveis na execução do programa de medidas de âmbito regional na 
RH10 

Área temática Programa de medidas Entidades responsáveis 

AT1 – Qualidade da água 

Medida Spf1 – Proteção das captações de 
água superficial 

ARM, Municípios 

Medida Sbt1 – Proteção da qualidade da 
água em captações de água subterrânea 

ARM, Municípios 

Medida Spf2/Sbt2 – Redução e controlo das 
fontes de poluição pontual 

Municípios, ARM, 

DROTA 

Medida Spf3/Sbt3 – Redução e controlo das 
fontes de poluição difusa 

DROTA, DRADR, ARM. 

AT2 – Quantidade de água 

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

ARM, Municípios 

Medida Sbt5 – Proteção da quantidade de 
água explorada em captações de água 
subterrânea  

ARM, Municípios, DROTA 

Medida Sbt6 – Proteção das Zonas de 
Infiltração Máxima 

DROTA, DRFCN 

Medida Sbt7 – Controlo da exploração e 
prevenção da sobre-exploração das massas 
de água subterrânea 

DROTA, ARM, Municípios 

Spf5/Sbt8 – Planos de contingência e 

prioridades em caso de escassez DROTA, ARM. 

AT3 – Gestão de riscos e 
valorização do domínio 

hídrico 

Medida Spf6 – Proteção contra cheias e 
inundações 

DROTA, ARM, Municípios, 

SRPC, DRFCN 

Medida Spf7 – Melhoria das condições 
hidromorfológicas e ecológicas das massas 
de água superficiais 

DROTA, DRESC 

Medida Spf8/Sbt9 – Prevenção e 
minimização dos efeitos da poluição 
acidental 

SRA, DROTA, Instalações 

PCIP e Seveso, SRPC, 

Municípios 

Medida Spf9/Sbt10 – Gestão integrada da 
evolução da zona costeira 

DROTA, Municípios 
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Área temática Programa de medidas Entidades responsáveis 

AT4 – Quadro institucional e 
normativo 

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

DROTA 

Medida Spf11/Sbt12 – Reforço da 
fiscalização das atividades suscetíveis de 
afetar as massas de água 

DROTA, SEPNA, DRADR, DRFCN 

Medida Spf12 – Elaboração de documentos 
reguladores para a RH10 

DROTA, DRESC 

Medida Spf13/Sbt13 – Reforço da aplicação 
dos códigos de boas práticas de ocupação do 
solo 

DROTA, DRADR, DRFCN 

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

DROTA 

Medida Spf14/Sbt15 – Regulamentação e 
aplicação da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 

DROTA 

AT5 – Quadro económico e 
financeiro 

Medida Spf15/Sbt16 – Recuperação dos 
custos dos serviços de águas 

Entidades gestoras de sistemas 
urbanos (ARM e Municípios não 

concessionados), DRADR, 
regantes 

Medida Spf16/Sbt17 – Simplificação e 
harmonização dos tarifários dos sistemas 
urbanos 

DROTA, ARM, Municípios 

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

DROTA 

AT6 – Monitorização, 
investigação e conhecimento 

Medida Spf17 – Reformulação da rede de 
vigilância das águas superficiais 

DROTA 

Medida Spf18 – Implementação das redes de 
monitorização operacional e de investigação 
das águas superficiais 

DROTA, ARM 

Medida Spf19 – Reformulação das redes de 
monitorização da quantidade das águas 
superficiais 

DROTA, ARM, IPMA, LREC, 
DRESC 

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

DROTA 

Medida Spf20 – Aferição dos elementos de 
qualidade biológica utilizados no sistema de 
classificação 

DROTA 

Medida Sbt19 – Plano de prevenção e 
minimização do risco de intrusão salina 

DROTA, ARM, Municípios 

Medida Spf21/Sbt20 – Melhoria do 
inventário de pressões 

DROTA, ARM, Municípios, 
DRADR, Regantes, DRP, APRAM, 

DRFCN 
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Área temática Programa de medidas Entidades responsáveis 

Medida Sbt21 – Potenciação da recarga 
artificial 

DROTA, IGA 

Medida Spf22 – Reavaliação da delimitação 
de determinadas massas de água superficiais 

DROTA 

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

DROTA, ARM, Municípios 

Medida Sbt23 – Melhoria do conhecimento 
sobre as massas de água subterrânea 

DROTA 

Medida Sbt24 – Avaliação das relações água 
subterrânea/água superficial e ecossistemas 
dependentes 

DROTA, PNM 

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

DROTA 

AT7 – Comunicação e 
governança 

Medida Spf23/Sbt25 – Sensibilização e 
formação 

DROTA, PNM, ARM, DRADR, 
DRP, Municípios, Principais 

utilizadores, DRFCN 

Medida Spf24/Sbt26 – Avaliação do sucesso 
das medidas 

DROTA 
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ANEXO I - FICHAS DAS MEDIDAS 
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Ficha de Medida Spf1 – Proteção das captações de água superficial 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Proteção das captações de água superficial 

Designação da medida: 
Proteção das 
captações de água 
superficial 

Código: Medida Spf1 

Tipologia: Base 
Nº de massas de água abrangidas: Massas de água de origem dos volumes captados para 
abastecimento urbano. 

Área temática: 
AT1 – Qualidade da 
água 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE1 - Promover o bom estado das massas de água superficiais e subterrâneas, mediante ações de prevenção e 
controlo dos processos que induzem à degradação do meio hídrico e de ações de proteção e valorização dos 
recursos hídricos e ecossistemas associados. 

Objetivos operacionais 

Designação: Assegurar os níveis de garantia adequados a cada tipo de utilização minimizando situações de escassez de água. 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: art.º 11, número 4 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.4 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf1 Estado de execução: Em execução 

Designação: Proteção das captações de água superficial Entidade responsável: ARM, Municípios 

 

Caracterização 

Descrição 

A medida proposta para a proteção das captações superficiais destinadas ao abastecimento público pretende, em 
conjunção com outras medidas definidas no âmbito da redução e controlo da poluição pontual e difusa, contribuir 
para a salvaguarda dessas águas de forma a reduzir o tratamento necessário para a produção de água para consumo 
humano com qualidade exigida por lei. No âmbito desta medida é proposta a delimitação dos perímetros de 
proteção das captações superficiais destinadas ao abastecimento público de água para consumo humano (de 
acordo com a Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho) e a colocação de sinalética in situ com a informação da existência 
das zonas de proteção à captação e das atividades proibidas ou condicionadas em cada uma das zonas de proteção. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Urbano 

16. Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto amoniacal) 

A evolução da poluição microbiológica e 
orgânica está fortemente associada ao 
desenvolvimento agrícola, pecuário e a um 
crescimento urbano que não foi acompanhado 
por um igual desenvolvimento de infraestruturas 
de tratamento de águas.  

Por outro lado, a falta de fiscalização de títulos 
emitidos ou o reduzido controlo de situações 
irregulares permitiu que em alguns casos se 
atingissem situações extremas. 

Agrícola 

Pecuária 

Indústria 

Impacte da medida 

Tipo de redução Redução de outros impactes significativos 

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  

Massas de água de origem dos 
volumes captados para 
abastecimento urbano.    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000   

Execução física (%)         

Custo total da medida 
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Investimentos mil €  120.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 20.000 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI; OR  ARM, Municípios  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Estado ecológico das massas de 
água superficiais (%): Excelente, 
Bom, Razoável, Medíocre, Mau 

100% em 2021 DROTA Anual 

6 anos 
Estado químico das massas de 
água superficiais (%): Bom, 
Insuficiente 

100% em 2021 DROTA Anual 

6 anos 

Estado final das massas de água 
superficiais (%): 
Excelente/Superior a Bom, Bom, 
Razoável, Medíocre, Mau 

100% em 2021 DROTA Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Sbt1 - Proteção da qualidade da água em captações de água subterrânea 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Proteção da qualidade da água em captações de água subterrânea 

Designação da medida: 

Proteção da 
qualidade da água 
em captações de 
água subterrânea 

Código: Medida Sbt1 

Tipologia: Base Nº de massas de água abrangidas: Maciço Central, Paul da Serra, Caniçal 

Área temática: 
AT1 – Qualidade da 
água 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE1 - Promover o bom estado das massas de água superficiais e subterrâneas, mediante ações de prevenção e controlo 
dos processos que induzem à degradação do meio hídrico e de ações de proteção e valorização dos recursos hídricos e 
ecossistemas associados. 

Objetivos operacionais 

Designação: Assegurar os níveis de garantia adequados a cada tipo de utilização minimizando situações de escassez de água. 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: art.º 11, número 3 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.6 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Sbt1 Estado de execução: Em curso 

Designação: 
Proteção da qualidade da água em captações de água 
subterrânea 

Entidade responsável: ARM, Municípios 

 

Caracterização 

Descrição 

Existem 164 captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento público, todas localizadas na ilha da Madeira. 
Estas captações encontram-se usualmente em serviço e a captar nas seguintes massas de água subterrânea: 

 Paul da Serra: 78 captações (2 furos, 3 galerias, 1 dreno horizontal/túneis, 72 nascentes); 

 Maciço Central: 85 captações (23 furos, 2 galerias, 3 drenos horizontais/túneis, 57 nascentes); 

 Caniçal: 1 furo. 

Do universo de captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento público encontram-se atualmente já 
elaborados os estudos hidrogeológicos para delimitação dos perímetros de proteção dos furos e das galerias, 
encontrando-se contudo até ao momento todos por aprovar nos termos do Decreto-Lei º 382/99, de 22 de setembro. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Urbano 

QSiGA 16 - Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto amoniacal) 

A evolução da poluição microbiológica e 
orgânica está fortemente associada ao 
desenvolvimento agrícola, pecuário e a um 
crescimento urbano que não foi acompanhado 
por um igual desenvolvimento de 
infraestruturas de tratamento de águas.  

Por outro lado, a falta de fiscalização de títulos 
emitidos ou o reduzido controlo de situações 
irregulares permitiu que em alguns casos se 
atingissem situações extremas. 

Agrícola 

Pecuária 

Indústria 

Impacte da medida 

Tipo de redução Redução de impactes significativo 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 
Tipo de melhoria 

Estado ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Maciço Central    

  Paul da Serra    

  Caniçal    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 56.666 56.666 56.666 56.666 56.666 56.666  
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Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%  

Custo total da medida 

Investimentos mil €  340.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 56.666 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI; OR  ARM, Municípios  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Massas de água subterrânea em 
risco por pressão tópica (n.º) 

100% em 2021 DROTA Anual 

6 anos 
Massas de água subterrânea em 
risco por pressão difusa (n.º) 

100% em 2021 DROTA Anual 

6 anos 
Massas de água subterrânea com 
estado químico Bom (%) 

100% em 2021 DROTA Anual 

6 anos 
Massas de água subterrânea com 
estado químico Indeterminado 
(%) 

100% em 2021 DROTA Anual 

6 anos 

Captações de águas subterrâneas 
incluídas na rede de 
monitorização com 
concentrações de nitratos 
superiores a 50 mg/l (% de 
medições / massa de água 
subterrânea) 

100% em 2021 DROTA Anual 

6 anos 

Concentração dos parâmetros 
responsáveis pelos problemas de 
qualidade das massas de água 
subterrânea destinadas à 
produção de água para consumo 
humano (mediana do ano 
hidrológico dos valores de 
monitorização/massa de água 

subterrânea) (g/l; mg/l; S/cm) 

100% em 2021 DROTA Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf2/Sbt2 - Redução e controlo das fontes de poluição pontual 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Redução e controlo das fontes de poluição pontual 

Designação da medida: 

Redução e 
controlo das 
fontes de poluição 
pontual 

Código: Medida Spf2/Sbt2 

Tipologia: 
Outras medidas 
(de base) 

Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água da RH10. 

Área temática: 
AT1 – Qualidade 
da água 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE1 - Promover o bom estado das massas de água superficiais e subterrâneas, mediante ações de prevenção e 
controlo dos processos que induzem à degradação do meio hídrico e de ações de proteção e valorização dos recursos 
hídricos e ecossistemas associados. 

Objetivos operacionais 

Designação: 
Atingir e manter o bom estado das massas de água reduzindo os impactes através de uma gestão adequada das 
pressões 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.10 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf2/Sbt2 Estado de execução: Em execução 

Designação: Redução e controlo das fontes de poluição pontual Entidade responsável: Municípios, ARM, DROTA. 

 

Caracterização 

Descrição 

Apesar das descargas de águas residuais de origem urbana constituírem, quer para os recursos hídricos superficiais, 
quer para os recursos hídricos subterrâneos, a maior parcela no que diz respeito às cargas com origem pontual 
estimadas no presente PGRH, só a descarga de uma ETAR (Lamaceiros) foi considerada significativa tendo em conta 
os potenciais efeitos sobre as massas de água superficiais. 

Por outro lado, a contribuição das águas residuais de outras origens, como as indústrias, não é negligenciável: as 
descargas de águas residuais industriais constituem a segunda maior parcela em termos das cargas com origem 
pontual estimadas no presente PGRH; oito das 11 descargas industriais inventariadas e a única descarga de efluentes 
agropecuários com emissões para a água no ano de referência foram consideradas significativas tendo em conta os 
potenciais efeitos sobre as massas de água superficiais. Neste contexto, propõe-se a realização de intervenções ao 
nível da drenagem e tratamento de águas residuais industriais e agropecuárias, através das seguintes etapas: 

 Publicação de regulamentos municipais de descarga de águas residuais industriais e agroindustriais; 

 Realização de intervenções com vista a garantir que as descargas possibilitam o cumprimento da legislação 
em vigor (ao nível dos valores limite de emissão); 

 Identificação dos problemas de funcionamento de ETAR existentes em articulação com os operadores; 

 Estabelecimento de protocolos de cooperação com metas e medidas a implementar para a resolução dos 
problemas identificados; 

 Acompanhamento e sistematização de informação sobre o cumprimento legal em descargas industriais e 
agropecuárias. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Urbano 

QSiGA 3 - Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou 
redução da biodiversidade 

QSiGA 16 - Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto 
amoniacal) 

A evolução e crescimento do número de 
intervenções nos cursos de água da RH10 tem 
acompanhado a expansão urbana, industrial e 
agrícola (em particular do regadio) e resultam, 
regra geral, da necessidade de defender pessoas 
e bens em situações de cheias. 

Em termos de pressões biológicas, constata-se 
um aumento de espécies invasoras, responsáveis 
pela diminuição das espécies autóctones, através 
da competição e da predação, e 
consequentemente pela alteração das 
comunidades da fauna e flora da RH10, tanto em 
águas interiores como nas águas costeiras e de 
transição. Face a esta realidade, a legislação 
relativa à pesca em águas interiores e nas águas 
costeiras e de transição (e.g. Decreto-Lei n.º 
383/98, de 27 de novembro), e a relativa à 
introdução de espécies não indígenas de fauna e 

Agrícola 

Pecuária 

Indústria 

Atividade portuária 
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flora (Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de 
dezembro), tem evoluído no sentido da proteção 
das espécies autóctones. 

A evolução da poluição microbiológica e orgânica 
está fortemente associada ao desenvolvimento 
agrícola, pecuário e a um crescimento urbano 
que não foi acompanhado por um igual 
desenvolvimento de infraestruturas de 
tratamento de águas.  

Por outro lado, a falta de fiscalização de títulos 
emitidos ou o reduzido controlo de situações 
irregulares permitiu que em alguns casos se 
atingissem situações extremas. 

Impacte da medida 

Tipo de redução Redução da poluição microbiológica, Redução da poluição orgânica 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 2.066 666 2.066 666 2.066 666 2.066 666 2.066 666 2.066 666   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  12.400.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 2.066 666 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI; AF  Municípios, ARM, DROTA.  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Descargas pontuais que potencialmente contribuem para o estado das massas de água 
subterrânea (n.º por massa de água subterrânea) 

100% em 2021 DROTA Anual 

6 anos Massas de água subterrânea em risco por pressão tópica (n.º) 100% em 2021 DROTA Anual 

6 anos 
Presença de substâncias perigosas nas massas de água superficiais interiores 
monitorizadas (substâncias detetadas, de acordo com a legislação em vigor) 

100% em 2021 DROTA Anual 

6 anos 
Presença de substâncias perigosas nas massas de água costeiras (substâncias detetadas, 
de acordo com a legislação em vigor) 

100% em 2021 DROTA Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf3/Sbt3 - Redução e controlo das fontes de poluição difusa 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Redução e controlo das fontes de poluição difusa 

Designação da medida: 
Redução e controlo das 
fontes de poluição difusa 

Código: Medida Spf3/Sbt3 

Tipologia: Outras medidas (de base) 
Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água (superficiais e 
subterrâneas) da RH10. 

Área temática: AT1 – Qualidade da água Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: - 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE1 - Promover o bom estado das massas de água superficiais e subterrâneas, mediante ações de prevenção e 
controlo dos processos que induzem à degradação do meio hídrico e de ações de proteção e valorização dos recursos 
hídricos e ecossistemas associados. 

Objetivos operacionais 

Designação: 
Atingir e manter o bom estado das massas de água reduzindo os impactes através de uma gestão adequada das 
pressões 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: art.º 11, número 3 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.10 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf3/Sbt3 Estado de execução: Em curso 

Designação: Redução e controlo das fontes de poluição difusa Entidade responsável: DROTA, DRADR, ARM. 

 

Caracterização 

Descrição 

A presente medida propõe o seguinte: 

 Aconselhamento técnico de agricultores sobre as melhores formas de utilizar fertilizantes, pesticidas, rega 
e aumentar a produtividade; 

 Criação de incentivos à substituição de fossas sépticas por sistemas mais eficientes, de acordo com o tipo 
de efluente e vulnerabilidade à poluição dos meios hídricos sobre os quais são feitas as descargas. 

A segunda proposta deve-se à potencial pressão exercida pelas fossas para a afetação da qualidade das massas de 
água subterrânea, considerando também que embora no presente PGRH não tenha sido possível quantificar o 
número de fossas existentes na RAM ou o seu impacto nos recursos hídricos 

Fases de implementação:  

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Urbano 

QSiGA 3 - Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou 
redução da biodiversidade 

QSiGA 16 - Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto 
amoniacal) 

Na Parte 2 (Caracterização e diagnóstico) do 
presente PGRH foram analisadas as pressões 
sobre a qualidade da água da RH10 com origem 
difusa, tendo-se concluído que: 

 O setor agrícola e o setor agropecuário 
(sobretudo as suiniculturas, 
boviniculturas e aviculturas) são os 
que apresentam maior significado no 
que diz respeito às cargas de origem 
difusa potencialmente afluentes às 
massas de água superficiais; 

 A pressão difusa sobre as massas de 
água subterrânea é pouco 
significativa, contribuindo contudo a 
agricultura localmente para algumas 
situações de incumprimento dos 
nitratos (sobretudo no furo 5 da 
Ribeira dos Socorridos) e 
eventualmente as fossas para 
situações pontuais de excedência de 
cloretos (furo da Ribeira de S. João). 

Agrícola 

Pecuária 

Indústria 

Atividade portuária 

Impacte da medida 

Tipo de redução Redução da poluição microbiológica, Redução da poluição orgânica 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 
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  Todas as massas de água    

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 733.333 733.333 733.333 733.333 733.333 733.333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  4.400.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 733.333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

OR  DROTA, DRADR, ARM.  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 

Descargas pontuais que potencialmente 
contribuem para o estado das massas de 
água subterrânea (n.º por massa de água 
subterrânea) 

100% em 2021 DROTA Anual 

6 anos 

Presença de substâncias perigosas nas 
massas de água superficiais interiores 
monitorizadas (substâncias detetadas, de 
acordo com a legislação em vigor) 

100% em 2021 DROTA Anual 

6 anos 

Presença de substâncias perigosas nas 
massas de água costeiras (substâncias 
detetadas, de acordo com a legislação em 
vigor) 

100% em 2021 DROTA Anual 

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

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: 
Intervenções nos sistemas de abastecimento e de distribuição de água incluindo a criação de infraestruturas de 
armazenamento de água superficial 

Designação da medida: 

Intervenções nos sistemas 
de abastecimento e de 
distribuição de água 
incluindo a criação de 
infraestruturas de 
armazenamento de água 
superficial 

Código: Medida Spf4/Sbt4 

Tipologia: Base 
Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água (superficiais e 
subterrâneas) da RH10, abrangidas por diferentes sistemas de abastecimento e 
distribuição de água. 

Área temática: AT2 – Quantidade de água Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: - 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE2 - Assegurar a eficiência da utilização dos recursos hídricos e a disponibilidade de água para a satisfação das 
necessidades dos ecossistemas, das populações e das atividades económicas, de forma sustentável, equilibrada e 
equitativa. 

Objetivos operacionais 

Designação: 
Atingir e manter o bom estado das massas de água reduzindo os impactes através de uma gestão adequada das 
pressões 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Artigo 11º, número 3 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.3 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf4/Sbt4 Estado de execução: Em curso 

Designação: 

Intervenções nos sistemas de abastecimento 
e de distribuição de água incluindo a criação 
de infraestruturas de armazenamento de 
água superficial 

Entidade responsável: ARM, Municípios. 

 

Caracterização 

Descrição 
A continuidade dos investimentos já efetuados no âmbito do PRAM exige a realização de intervenções adicionais 
nos sistemas de abastecimento de água, de forma a incrementar o nível e/ou a qualidade do atendimento. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Urbano 

QSiGA 10 - Escassez de água 

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

Agrícola 

Indústria 

Turismo 

Energia 

Impacte da medida 

Tipo de redução Deteção de fugas ao longo do sistema de abastecimento. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 
Tipo de melhoria 

Estado ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  

Todas as massas de água 
(superficiais e subterrâneas) 
da RH10, abrangidas por 
diferentes sistemas de 
abastecimento e distribuição 
de água.    

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação Tipo de melhoria 
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Estado ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  

Todas as massas de água 
(superficiais e subterrâneas) 
da RH10, abrangidas por 
diferentes sistemas de 
abastecimento e distribuição 
de água.    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 2.316 666 2.316 666 2.316 666 2.316 666 2.316 666 2.316 666   

Execução física (%)         

Custo total da medida 

Investimentos mil €  13.900.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 2.316 666 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI  ARM, Municípios  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos Utilização da água dessalinizada (%) 100% em 2021 ARM, S.A Anual 

6 anos 
Perdas de água nos sistemas de 
abastecimento urbano (%) 100% em 2021 

ARM, S.A., Câmaras 
municipais Anual 

Observações 

 

 

  



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 6 — Programa de medidas              66 

Ficha de Medida Sbt5 - Proteção da quantidade de água explorada em captações de água subterrânea 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Proteção da quantidade de água explorada em captações de água subterrânea 

Designação da medida: 

Proteção da quantidade de 
água explorada em 
captações de água 
subterrânea 

Código: Medida Sbt5 

Tipologia: Outras medidas (de base) 
Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água (subterrâneas) da RH10, 
abrangidas por diferentes sistemas de abastecimento e distribuição de água. 

Área temática: AT2 – Quantidade de água Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária. 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE2 - Assegurar a eficiência da utilização dos recursos hídricos e a disponibilidade de água para a satisfação das 
necessidades dos ecossistemas, das populações e das atividades económicas, de forma sustentável, equilibrada e 
equitativa. 

Objetivos operacionais 

Designação: 
Atingir e manter o bom estado das massas de água reduzindo os impactes através de uma gestão adequada das 
pressões 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 4 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.6 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Sbt5 Estado de execução: Em execução 

Designação: 
Proteção da quantidade de água explorada em 
captações de água subterrânea 

Entidade responsável: ARM, Municípios, DROTA. 

 

Caracterização 

Descrição 

Esta medida assume-se como de particular relevância na RH10 atendendo ao facto de a maioria das captações 
subterrâneas de abastecimento público da ilha da Madeira se localizarem junto à linha de costa e de existir o risco 
de intrusão marinha. 

O risco de intrusão marinha é potencialmente incrementado pelo aumento dos volumes praticados e pelo efeito 
combinado que novas captações podem exercer na migração da interface água doce/água salgada ou na formação 
de cones salinos. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Urbano 

QSiGA 10 - Escassez de água 

QSiGA 12 - Intrusão salina nas águas subterrâneas 

QSiGA 27 - Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente 
das captações de água e rejeições de águas residuais 

Na ilha da Madeira já existe a presença de 
frações de água marinha em furos de 
abastecimento público – furos 1 e 2 da Ribeira da 
Boaventura (JK17 e JK21), furo 1 da Ribeira do 
Porto Novo (JK1), furo 1 da Ribeira de Santa Luzia 
(Jk20) e furos 1 e 2 da Ribeira de Santa Cruz (JK14 
e JK15). Refira-se que se trata de uma situação 
pontual, não apresentando expressão 
generalizada na massa de água subterrânea 
Maciço Central. No caso de Porto Santo, a 
dimensão desta questão não é conhecida, 
todavia, existe um risco natural de intrusão 
salina da massa de água subterrânea. 

Agrícola 

Indústria 

Turismo 

Energia 

Impacte da medida 

Tipo de redução 

Redução da poluição orgânica 

Redução da poluição química 

Redução da poluição microbiológica 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  

Todas as massas de água 
(subterrâneas) da RH10, abrangidas 
por diferentes sistemas de 
abastecimento e distribuição de 
água.    

Programação da medida 
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Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 16.666 16.666 16.666 16.666 16.666 16.666   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  100.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 16.666 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI; AF  ARM, Municípios, DROTA.  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Massas de água subterrânea em risco por 
extração significativa (> 90% da recarga) 
(n.º) 

100% em 2021 DROTA, ARM, S.A. Anual 

6 anos 
Massas de água subterrânea com Bom 
estado quantitativo (n.º) 

100% em 2021 DROTA, ARM, S.A. Anual 

6 anos 
Captações licenciadas em massas de água 
subterrâneas (n.º 

100% em 2021 DROTA Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Sbt6 - Proteção das Zonas de Infiltração Máxima 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Proteção das Zonas de Infiltração Máxima 

Designação da medida: 
Proteção das Zonas de 
Infiltração Máxima 

Código: Medida Sbt6 

Tipologia: Outras medidas (de base) Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água subterrâneas da RH10. 

Área temática: AT2 – Quantidade de água Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: - 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE2 - Assegurar a eficiência da utilização dos recursos hídricos e a disponibilidade de água para a satisfação das 
necessidades dos ecossistemas, das populações e das atividades económicas, de forma sustentável, equilibrada e 
equitativa. 

Objetivos operacionais 

Designação: 

Atingir e manter o bom estado das massas de água reduzindo os impactes através de uma gestão adequada das 
pressões 

Assegurar os níveis de garantia adequados a cada tipo de utilização minimizando situações de escassez de água; 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.9 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Sbt6 Estado de execução: Em execução. 

Designação: Proteção das Zonas de Infiltração Máxima Entidade responsável: DROTA, DRFCN 

 

Caracterização 

Descrição 

Na RH10, em particular na ilha da Madeira, a recarga das massas de água subterrânea depende não só da infiltração 
da água da chuva, mas também da recarga com origem na precipitação oculta. Esta recarga garante a renovação 
dos recursos hídricos subterrâneos que, por sua vez, alimentam nascentes e contribuem para o escoamento 
superficial. Para além de garantir a continuidade das descargas naturais, a recarga proporciona também a renovação 
necessária à exploração sustentável das massas de água subterrânea. 

A recarga das massas de água subterrânea da ilha da Madeira ocorre sobretudo nas zonas altas e aplanadas, 
desempenhando a floresta Laurissilva um papel de particular relevância, quer na interceção do nevoeiro, quer para 
minimizar a escorrência superficial e potenciar a infiltração da precipitação das diferentes origens. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Urbano 

QSiGA 10 - Escassez de água 

QSiGA 7 - Contaminação de águas subterrâneas 

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

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

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

De acordo com os dados do PGRH em vigor na 
RH10, a precipitação anual média na ilha da 
Madeira é de 1 628 mm. Em temos espaciais, 
este parâmetro varia entre um máximo próximo 
dos 3 400 mm nos picos mais elevados e um 
mínimo na bacia do Funchal de cerca de 500 mm. 

Na ilha do Porto Santo a precipitação anual 
média ronda os 355 mm, com baixa variação 
espacial. 

Agrícola 

Indústria 

Turismo/Golf 

Energia 
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Em conformidade com o disposto no PRAM, no 
que se refere a secas, na ilha da Madeira, o setor 
este é o mais afetado, enquanto em Porto Santo, 
é toda a ilha. 

Impacte da medida 

Tipo de redução 

Redução da poluição orgânica 

Redução da poluição química 

Redução da poluição microbiológica 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  
Todas as massas de água 
subterrâneas da RH10    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 16.666 16.666 16.666 16.666 16.666 16.666   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  100.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 16.666 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI  DROTA, DRFCN  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Massas de água subterrânea em risco por 
extração significativa (> 90% da recarga) 
(n.º) 

100% em 2021 DROTA, ARM, S.A. anual 

6 anos 
Massas de água subterrânea com Bom 
estado quantitativo (n.º) 

100% em 2021 DROTA, ARM, S.A. anual 

6 anos 
Captações licenciadas em massas de água 
subterrâneas (n.º 

100% em 2021 DROTA anual 

6 anos 
Perdas de água nos sistemas de 
abastecimento urbano* (%) 

100% em 2021 
ARM, S.A., Câmaras 

municipais 
anual 

Observações 
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Ficha de Medida Sbt7 - Controlo da exploração e prevenção da sobre-exploração das massas de água subterrânea 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Controlo da exploração e prevenção da sobre-exploração das massas de água subterrânea 

Designação da medida: 

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

Código: Medida Sbt7 

Tipologia: Outras medidas (de base) Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água subterrâneas da RH10. 

Área temática: AT2 – Quantidade de água Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE2 - Assegurar a eficiência da utilização dos recursos hídricos e a disponibilidade de água para a satisfação das 
necessidades dos ecossistemas, das populações e das atividades económicas, de forma sustentável, equilibrada e 
equitativa. 

Objetivos operacionais 

Designação: 
Atingir e manter o bom estado das massas de água reduzindo os impactes através de uma gestão adequada das 
pressões 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.9 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Sbt7 Estado de execução: Em execução. 

Designação: 
Controlo da exploração e prevenção da sobre-
exploração das massas de água subterrânea 

Entidade responsável: DROTA, ARM, Municípios 

 

Caracterização 

Descrição 

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

Pretende-se com esta medida a proteção das massas de água subterrâneas bem como a salvaguarda dos objetivos 
ambientais das mesmas. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Urbano 

QSiGA 10 - Escassez de água 

QSiGA 7 - Contaminação de águas subterrâneas 

QSiGA 19 - Sobre-exploração de águas subterrâneas 

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

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

De acordo com os dados do PGRH em vigor na 
RH10, a precipitação anual média na ilha da 
Madeira é de 1 628 mm. Em temos espaciais, 
este parâmetro varia entre um máximo próximo 
dos 3 400 mm nos picos mais elevados e um 
mínimo na bacia do Funchal de cerca de 500 mm. 

Na ilha do Porto Santo a precipitação anual 
média ronda os 355 mm, com baixa variação 
espacial. 

Em conformidade com o disposto no PRAM, no 
que se refere a secas, na ilha da Madeira, o setor 
este é o mais afetado, enquanto em Porto Santo, 
é toda a ilha. 

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

Agrícola 

Indústria 

Turismo 

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

Impacte da medida 

Tipo de redução 
Redução da poluição orgânica; 

Redução da poluição química. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 
Tipo de melhoria 

Estado ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  
Todas as massas de água 
subterrâneas da RH10.    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  70.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 11.666 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

AF; SEAI; OR  DROTA, ARM, Municípios  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Massas de água subterrânea em risco por 
extração significativa (> 90% da recarga) 
(n.º) 

100% em 2021 DROTA, ARM, S.A. Anual 

6 anos 
Massas de água subterrânea com Bom 
estado quantitativo (n.º) 

100% em 2021 DROTA, ARM, S.A. Anual 

6 anos 
Captações licenciadas em massas de água 
subterrâneas (n.º 

100% em 2021 DROTA Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf5/Sbt8 - Planos de contingência e prioridades em caso de escassez 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Planos de contingência e prioridades em caso de escassez 

Designação da medida: 

Planos de 
contingência e 
prioridades em 
caso de escassez 

Código: Medida Spf5/Sbt8 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água (superficiais e subterrâneas). 

Área temática: 
AT2 – Quantidade 
de água 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE2 - Assegurar a eficiência da utilização dos recursos hídricos e a disponibilidade de água para a satisfação das 
necessidades dos ecossistemas, das populações e das atividades económicas, de forma sustentável, equilibrada e 
equitativa. 

Objetivos operacionais 

Designação: Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 3. 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.5 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf5/Sbt8 Estado de execução: Em curso. 

Designação: 
Planos de contingência e prioridades em caso de 
escassez 

Entidade responsável: DROTA, ARM. 

 

Caracterização 

Descrição 

Propõe-se o estabelecimento de planos de contingência e procedimentos a despoletar em situações de escassez 
severa ou muito severa de água, nomeadamente, em articulação com a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., 
com as Câmaras Municipais (que continuem a assegurar a gestão dos serviços de abastecimento e saneamento em 
baixa) e com importantes consumidores de água (exemplo: parques industriais). 

Em particular, sugere-se a articulação com a ARM e as Câmaras Municipais com o objetivo de reduzir os consumos 
de água em usos exteriores, incluindo o estabelecimento de condições de limitação ou proibição do recurso a água 
potável para rega de jardins e similares, em piscinas, lagos e espelhos de água, em campos desportivos, campos de 
golfe e outros espaços verdes de recreio, na lavagem de pavimentos e na lavagem de veículos, entre outros usos. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Urbano 

QSiGA 10 - Escassez de água 

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

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

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

De acordo com os dados do PGRH em vigor na 
RH10, a precipitação anual média na ilha da 
Madeira é de 1 628 mm. Em temos espaciais, 
este parâmetro varia entre um máximo próximo 
dos 3 400 mm nos picos mais elevados e um 
mínimo na bacia do Funchal de cerca de 500 mm. 

Agrícola 

Indústria 

Turismo 

Energia 
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Na ilha do Porto Santo a precipitação anual 
média ronda os 355 mm, com baixa variação 
espacial. 

Impacte da medida 

Tipo de redução Evitar a escassez de água para abastecimento de água às populações. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  
Todas as massas de água (superficiais 
e subterrâneas)    

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  
Todas as massas de água (superficiais 
e subterrâneas).    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  30.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 5.000 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

AF; OR  DROTA, ARM.  

Observações 
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Ficha de Medida Spf6 - Proteção contra cheias e inundações 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Proteção contra cheias e inundações 

Designação da medida: 
Proteção contra cheias e 
inundações 

Código: Medida Spf6 

Tipologia: Base Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água (superficiais). 

Área temática: 
AT3 – Gestão de riscos e 
valorização do domínio 
hídrico 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE3 - Prevenir e mitigar eventuais riscos naturais ou associados a atividades antropogénicas, com destaque para 
secas, cheias, erosão, movimentos de massa e poluição acidental. 

Objetivos operacionais 

Designação: Promover a gestão dos riscos associados a secas, cheias, erosão costeira e acidentes de poluição 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 4 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.1 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf6 Estado de execução: Em curso 

Designação: Proteção contra cheias e inundações Entidade responsável: DROTA, ARM, Municípios, SRPC, DRFCN 

 

Caracterização 

Descrição 

No âmbito do presente PGRH propõe-se a presente medida de proteção contra cheias e inundações para a 
implementação do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro (que estabelece e aprova o quadro para a avaliação 
e gestão dos riscos de inundações, com o objetivo de reduzir as suas consequências prejudiciais) na Região 
Autónoma da Madeira. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Atividade portuária 

QSiGA 13 – Inundações 

A avaliação efetuada em 2002 no âmbito do 
PRAM veio a confirmar-se com o grave evento 
ocorrido a 20 de fevereiro de 2010, em que, na 
sequência de um prolongado período chuvoso 
na Ilha da Madeira provocou um aluvião 
excecional que atingiu, com elevada 
intensidade, alguns concelhos da vertente sul da 
ilha, em particular os concelhos do Funchal e da 
Ribeira Brava. Este evento causou dezenas de 
vítimas mortais e alguns desaparecidos, bem 
como elevados danos materiais e destruição de 
infraestruturas. Em 22 de dezembro de 2009 e 
em 2 de fevereiro de 2010 tinham já ocorrido 
fenómenos semelhantes, mas com 
consequências muito menores, respetivamente, 
nos concelhos de Santana (ribeira do Faial) e de 
S. Vicente (SRES, 2010). 

O Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões na 
Ilha da Madeira (SRES, 2010), apresentado em 
outubro de 2010, veio sistematizar um vasto 
conjunto de informações que permitiu chegar a 
diversas conclusões e recomendações muito 
relevantes. 

Infraestruturas hidráulicas (urbano, 
agricultura, energia) 

Turismo 

Impacte da medida 

Tipo de redução Reduzir o número de população e bens afetados por esta tipologia de risco. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução Programação física e financeira 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 183 333 183 333 183 333 183 333 183 333 183 333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  1.100.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 183 333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI; OR  
DROTA, ARM, Municípios, SRPC, 

DRFCN  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
População em situação de risco de cheia 

ou inundação (n.º habitantes) 
100% em 2021 

DROTA, LREC, DRESC, 
SRPC, Câmaras 

municipais 
Trienal 

Observações 
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Ficha de Medida Spf7 - Melhoria das condições hidromorfológicas e ecológicas das massas de água superficiais 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Melhoria das condições hidromorfológicas e ecológicas das massas de água superficiais 

Designação da medida: 

Melhoria das condições 
hidromorfológicas e 
ecológicas das massas de 
água superficiais 

Código: Medida Spf7 

Tipologia: Outras medidas (de base) Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água (superficiais). 

Área temática: 
AT3 – Gestão de riscos e 
valorização do domínio 
hídrico 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE3 - Prevenir e mitigar eventuais riscos naturais ou associados a atividades antropogénicas, com destaque para 
secas, cheias, erosão, movimentos de massa e poluição acidental. 

Objetivos operacionais 

Designação: 
Atingir e manter o bom estado das massas de água reduzindo os impactes através de uma gestão adequada das 
pressões 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 4 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.8 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf7 Estado de execução: Em execução 

Designação: 
Melhoria das condições hidromorfológicas e 
ecológicas das massas de água superficiais 

Entidade responsável: DROTA, DRESC. 

 

Caracterização 

Descrição 

No âmbito da presente medida propõe-se, com vista à melhoria das condições hidromorfológicas e ecológicas 
atualmente existentes, a reabilitação do canal fluvial e da vegetação marginal de linhas de água. Esta medida é 
efetivada através de ações no terreno de beneficiação ecológica do canal fluvial e da vegetação nos troços críticos 
das massas de água onde sejam identificadas situações de degradação e descontinuidade da vegetação ribeirinha 
(troços regularizados, margens destruídas por episódios torrenciais e de intempéries, áreas do leito e margens 
destruídas por extração de inertes, presença de habitats naturais dependentes de água em estado desfavorável de 
conservação, entre outras). 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Atividade portuária 

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

QSiGA 3 - Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou 
redução da biodiversidade 

QSiGA 4 - Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e 
assoreamentos) 

QSiGA 5 - Alterações do regime de escoamento 

QSiGA 6 - Competição de espécies não nativas com espécies 
autóctones 

QSiGA 9 - Destruição / fragmentação de habitats 

A evolução e crescimento do número de 
intervenções nos cursos de água da RH10 tem 
acompanhado a expansão urbana, industrial e 
agrícola (em particular do regadio) e resultam, 
regra geral, da necessidade de defender pessoas 
e bens em situações de cheias. 

Em termos de pressões biológicas, constata-se 
um aumento de espécies invasoras, 
responsáveis pela diminuição das espécies 
autóctones, através da competição e da 
predação, e consequentemente pela alteração 
das comunidades da fauna e flora da RH10, tanto 
em águas interiores como nas águas costeiras e 
de transição. Face a esta realidade, a legislação 
relativa à pesca em águas interiores e nas águas 
costeiras e de transição (e.g. Decreto-Lei n.º 
383/98, de 27 de novembro), e a relativa à 
introdução de espécies não indígenas de fauna e 
flora (Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de 
dezembro), tem evoluído no sentido da proteção 
das espécies autóctones. 

Infraestruturas hidráulicas (urbano, 
agricultura, energia) 

Turismo 

Florestal 

Pesca/aquacultura 

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 
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Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 58 333 58 333 58 333 58 333 58 333 58 333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  350 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 58 333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI  DROTA, DRESC  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Massas de água superficiais rios com 
coberto vegetal (galeria ripícola e 
vegetação aquática) natural (%) 

100% em 2021. DROTA, PNM, DRFCN Trienal 

6 anos 

Área ocupada por habitats naturais e 
seminaturais constantes do anexo B-I do 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 
156-A/2013, de 8 de novembro) em 
estado favorável de conservação, face a 
área de habitats incluídos no mesmo 
documento em estado desfavorável de 
conservação (ha/ha e %/%) 

100% em 2021. PNM, DRFCN Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf8/Sbt9 - Prevenção e minimização dos efeitos da poluição acidental 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Prevenção e minimização dos efeitos da poluição acidental 

Designação da medida: 
Prevenção e minimização 
dos efeitos da poluição 
acidental 

Código: Medida Spf8/Sbt9 

Tipologia: Outras medidas (de base) 
Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água (superficiais e 
subterrâneas). 

Área temática: 
AT3 – Gestão de riscos e 
valorização do domínio 
hídrico 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: - 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE3 - Prevenir e mitigar eventuais riscos naturais ou associados a atividades antropogénicas, com destaque para 
secas, cheias, erosão, movimentos de massa e poluição acidental. 

Objetivos operacionais 

Designação: Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 3 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.18 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf8/Sbt9 Estado de execução: Em execução. 

Designação: 
Prevenção e minimização dos efeitos da poluição 
acidental 

Entidade responsável: SRA, DROTA, Instalações, PCIP e Seveso, 
SRPC, Municípios 

 

Caracterização 

Descrição 
Para dar o cumprimento ao Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, e do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto são efetuadas fiscalizações às principais fontes potenciais de risco de poluição acidental e avaliação da 
elaboração de relatórios de segurança e planos de emergência para atuação em caso de poluição acidental. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola/pecuária 

QSiGA 3 - Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou 
redução da biodiversidade 

QSiGA 16 - Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto 
amoniacal) 

Na Parte 2 (Caracterização e diagnóstico) do 
presente PGRH foram analisadas as pressões 
sobre a qualidade da água da RH10 com origem 
difusa, tendo-se concluído que: 

 O setor agrícola e o setor agropecuário 
(sobretudo as suiniculturas, 
boviniculturas e aviculturas) são os 
que apresentam maior significado no 
que diz respeito às cargas de origem 
difusa potencialmente afluentes às 
massas de água superficiais; 

A pressão difusa sobre as massas de água 
subterrânea é pouco significativa, contribuindo 
contudo a agricultura localmente para algumas 
situações de incumprimento dos nitratos 
(sobretudo no furo 5 da Ribeira dos Socorridos) 
e eventualmente as fossas para situações 
pontuais de excedência de cloretos (furo da 
Ribeira de S. João). 

Atividade portuária 

Energia 

Indústria 

Urbano 

Impacte da medida 

Tipo de redução Redução dos impactes químicos. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Melhoria da massa de água subterrânea 
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Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  50 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 8 333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

OR; SEAI  DROTA, Municípios  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos Acidentes graves de poluição (n.º) 100% em 2021 SRPC, DROTA Anual 

6 anos 
Volumes derramados em acidentes 

graves de poluição (m3) 
100% em 2021 SRPC, DROTA Anual 

6 anos 
População afetada por acidentes graves 

de poluição (n.º) 
100% em 2021 SRPC, DROTA Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf9/Sbt10 - Gestão integrada da evolução da zona costeira 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Gestão integrada da evolução da zona costeira 

Designação da medida: 
Gestão integrada da 
evolução da zona costeira 

Código: Medida Spf9/Sbt10 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT3 – Gestão de riscos e 
valorização do domínio 
hídrico 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: - 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE3 - Prevenir e mitigar eventuais riscos naturais ou associados a atividades antropogénicas, com destaque para 
secas, cheias, erosão, movimentos de massa e poluição acidental. 

Objetivos operacionais 

Designação: Promover a gestão dos riscos associados a secas, cheias, erosão costeira e acidentes de poluição 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 4 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.5 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf9/Sbt10 Estado de execução: Em curso. 

Designação: Gestão integrada da evolução da zona costeira Entidade responsável: DROTA, Municípios 

 

Caracterização 

Descrição 

Propõe-se o desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) para a RH10 que congregue toda a 
informação referente à situação de referência dos sistemas costeiros, às pressões natural e induzida, e aos 
resultados obtidos ao longo do período de monitorização. Este SIG deverá suportar a disponibilização de dados 
numa página eletrónica com a identificação de riscos e de alerta, incluindo um zonamento global das zonas com 
maior suscetibilidade à erosão costeira, bem como a possibilidade de comunicação às autoridades ambientais, por 
parte da população em geral, de situações identificadas in situ no que respeita, por exemplo, à erosão das praias 
ou à instabilidade das arribas. 

Esta medida deverá permitir a criação de sinergias de atuação entre as diferentes entidades com intervenção na 
zona costeira. Desta forma, deverá ser tido em consideração o zonamento do risco de erosão, as medidas previstas 
por alguns municípios e as medidas a prever nos Planos de Ordenamento da Orla Costeira (ainda por aprovar), 
garantindo a aplicação de ações concertadas de proteção, recuperação e estabilização dos sistemas costeiros e, 
desta forma, contribuir para o estado bom das massas de água. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Atividade Portuária; 

QSiGA 4 - Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e 
assoreamentos) 

QSiGA 8 - Degradação de zonas costeiras QSiGA 3 - Alteração das 
comunidades da fauna e da flora e/ou redução da biodiversidade 

QSiGA 4 - Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e 
assoreamentos) 

QSiGA 5 - Alterações do regime de escoamento 

QSiGA 6 - Competição de espécies não nativas com espécies 
autóctones 

QSiGA 9 - Destruição / fragmentação de habitats 

A evolução e crescimento do número de 
intervenções nos cursos de água da RH10 tem 
acompanhado a expansão urbana, industrial e 
agrícola (em particular do regadio) e resultam, 
regra geral, da necessidade de defender pessoas 
e bens em situações de cheias. 

Em termos de pressões biológicas, constata-se 
um aumento de espécies invasoras, 
responsáveis pela diminuição das espécies 
autóctones, através da competição e da 
predação, e consequentemente pela alteração 
das comunidades da fauna e flora da RH10, tanto 
em águas interiores como nas águas costeiras e 
de transição. Face a esta realidade, a legislação 
relativa à pesca em águas interiores e nas águas 
costeiras e de transição (e.g. Decreto-Lei n.º 
383/98, de 27 de novembro), e a relativa à 
introdução de espécies não indígenas de fauna e 
flora (Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de 
dezembro), tem evoluído no sentido da proteção 
das espécies autóctones. 

Infraestruturas hidráulicas (urbano, 
agricultura, energia); 

Turismo; 

Urbano 

Impacte da medida 

Tipo de redução Redução da degradação da zona costeira. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação Tipo de melhoria 
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Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 41 666 41 666 41 666 41 666 41 666 41 666   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  250 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 41 666 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

AF; SEAI  DROTA, DRESC  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Áreas sujeitas a erosão costeira e a 
deslizamentos de massas (km2) 

100% em 2021. DROTA, LREC, DRESC Anual 

6 anos 
População afetada por erosão costeira e 

deslizamentos de massas (n.º habitantes) 
100% em 2021. 

DROTA, LREC, DRESC, 
SRPC 

Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf10/Sbt11 - Ferramentas de apoio à aplicação da legislação nacional e comunitária de proteção da água 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Ferramentas de apoio à aplicação da legislação nacional e comunitária de proteção da água 

Designação da medida: 

Ferramentas de apoio à 
aplicação da legislação 
nacional e comunitária de 
proteção da água 

Código: Medida Spf10/Sbt11 

Tipologia: Base Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT4 – Quadro institucional e 
normativo 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE4 - Promover a adequação do quadro institucional e normativo de forma a assegurar o planeamento e a gestão 
integrada dos recursos hídricos, em convergência com as disposições nacionais e comunitárias. 

Objetivos operacionais 

Designação: Aprofundar e consolidar os exercícios de autoridade e de regulação da água 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Anexo VI Parte B 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.12 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf10/Sbt11 Estado de execução: Em execução 

Designação: 
Ferramentas de apoio à aplicação da legislação 
nacional e comunitária de proteção da água 

Entidade responsável: DROTA 

 

Caracterização 

Descrição 

Face às responsabilidades da DROTA na aplicação da legislação relativa aos recursos hídricos, à necessidade de 
garantir o cumprimento da mesma por parte dos utilizadores, e a sua responsabilização legal em caso de 
incumprimento (inclusivamente mediante a reparação dos danos causados), propõe-se a criação de um conjunto 
de ferramentas de apoio à aplicação da legislação nacional e comunitária de proteção das águas, baseadas na 
implementação de sistemas de informação e apoio à decisão, de forma a dotar a entidade gestora de maior 
capacidade de resposta. 

Essas ferramentas deverão também suportar a melhoria da sistematização da informação sobre as pressões e o 
estado das massas de água, para que o próximo ciclo de planeamento beneficie de informação mais fidedigna, 
consistente e estruturada. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

 

   

 

Impacte da medida 

Tipo de redução Melhorar a aplicação da legislação nacional e comunitária de proteção da água. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

      

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 5000 5000 5000 5000 5000 5000   
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Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  30 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 5000 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

OR; SEAI  DROTA  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

     

     

Observações 
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Ficha de Medida Spf11/Sbt12 - Reforço da fiscalização das atividades suscetíveis de afetar as massas de água 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Reforço da fiscalização das atividades suscetíveis de afetar as massas de água 

Designação da medida: 
Reforço da fiscalização das 
atividades suscetíveis de 
afetar as massas de água 

Código: Medida Spf11/Sbt12 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT4 – Quadro institucional e 
normativo 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE4 - Promover a adequação do quadro institucional e normativo de forma a assegurar o planeamento e a gestão 
integrada dos recursos hídricos, em convergência com as disposições nacionais e comunitárias. 

Objetivos operacionais 

Designação: Aprofundar e consolidar os exercícios de autoridade e de regulação da água 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Anexo VI Parte B 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.4 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf11/Sbt12 Estado de execução: Em execução. 

Designação: 
Reforço da fiscalização das atividades suscetíveis 
de afetar as massas de água 

Entidade responsável: DROTA, SEPNA, DRADR, DRFCN 

 

Caracterização 

Descrição 

Esta medida tem como objetivo melhorar o controlo das atividades geradoras de poluição, pontual e difusa, sobre 
as massas de água superficiais e subterrâneas e de potencial afetação dos recursos hídricos subterrâneos 
disponíveis decorrentes das extrações. 

Consiste no reforço das ações de fiscalização através da promoção de ações de investigação, de situações de 
descargas ilegais, bem como ações de fiscalização periódica programada, em articulação com o Serviço de Proteção 
da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana (SEPNA) 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Urbano 

QSiGA 3 - Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou 
redução da biodiversidade 

QSiGA 23 - Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente 

QSiGA 27 - Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente 
das captações de água e rejeições de águas residuais 

Vigilância sobre os utilizadores dos recursos 

hídricos, quer disponham ou não de títulos de 

utilização, e de forma pontual em função das 

queixas e denúncias recebidas 

Agrícola 

Indústria 

Energia 

Atividade Portuária 

Impacte da medida 

Tipo de redução Melhorar a utilização dos recursos hídricos. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 
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Investimentos mil €  70 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 11.666 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

OR; SEAI; AF  DROTA, SEPNA, DRADR, DRFCN  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos Ações de fiscalização realizadas (n.º/ano) 100% em 2021 
DROTA, DRESC, 

DRFCN 
Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf12 - Elaboração de documentos reguladores para a RH10 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Elaboração de documentos reguladores para a RH10 

Designação da medida: 
Elaboração de documentos 
reguladores para a RH10 

Código: Medida Spf12 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT4 – Quadro institucional e 
normativo 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: - 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE4 - Promover a adequação do quadro institucional e normativo de forma a assegurar o planeamento e a gestão 
integrada dos recursos hídricos, em convergência com as disposições nacionais e comunitárias. 

Objetivos operacionais 

Designação: Aprofundar e consolidar os exercícios de autoridade e de regulação da água 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Anexo VI Parte B 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.4 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf12 Estado de execução: Em execução. 

Designação: 
Elaboração de documentos reguladores para a 
RH10 

Entidade responsável: DROTA, DRESC 

 

Caracterização 

Descrição 

Propõe-se a elaboração de um documento regulamentar enquadrador das intervenções/construções a realizar em 
domínio hídrico (público ou privado), que dê orientações no sentido da utilização prioritária das técnicas de 
engenharia natural em detrimento das técnicas de engenharia convencional, estabelecendo que o recurso às 
técnicas convencionais deverá ser devidamente justificado técnica e financeiramente. 

A Engenharia Natural é uma disciplina da engenharia que, com base em critérios biológicos e ecológicos, utiliza 
material vegetativo, juntamente com materiais naturais existentes in situ, para o restauro fluvial. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

 

   

 

Impacte da medida 

Tipo de redução Redução de situações irregulares. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Melhoria da massa de água subterrânea 

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  20 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 3.333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

OR; SEAI  DROTA, DRESC  
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Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

     

     

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

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Reforço da aplicação dos códigos de boas práticas de ocupação do solo 

Designação da medida: 
Reforço da aplicação dos 
códigos de boas práticas de 
ocupação do solo 

Código: Medida Spf13/Sbt13 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT4 – Quadro institucional e 
normativo 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: - 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE4 - Promover a adequação do quadro institucional e normativo de forma a assegurar o planeamento e a gestão 
integrada dos recursos hídricos, em convergência com as disposições nacionais e comunitárias. 

Objetivos operacionais 

Designação: Promover as boas práticas para um uso eficiente da água 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Anexo VI Parte B 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.4 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf13/Sbt13 Estado de execução: Em execução. 

Designação: 
Reforço da aplicação dos códigos de boas práticas 
de ocupação do solo 

Entidade responsável: DROTA, DRESC, DRFCN 

 

Caracterização 

Descrição 

Os usos e ocupações do solo devem ser efetuados de forma a não colidir com a qualidade e sustentabilidade da 
rede hídrica e dos ecossistemas terrestres dependentes de água. Neste sentido, é importante aplicar boas práticas 
na gestão das águas superficiais e áreas adjacentes, bem como na gestão das águas subterrâneas, de forma a 
minimizar as pressões de ocupação do solo (construção descontrolada, ocupação de linhas de água e zonas de 
inundação, impermeabilização do solo e de zonas de infiltração máxima, afetação de nascentes, etc.), e a garantir 
a manutenção e a proteção das galerias ripícolas e as condições de recarga das massas de água subterrânea com 
água em quantidade e qualidade adequadas. 

Neste âmbito importa portanto reforçar a aplicação dos códigos de boas práticas de ocupação do solo existentes. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

 

   

 

Impacte da medida 

Tipo de redução Redução das alterações de habitats devido a alterações na ocupação do solo. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 
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Investimentos mil €  20 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 3.333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

OR; SEAI  DROTA, DRESC, DRFCN  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

     

     

Observações 

 

 

  



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 6 — Programa de medidas              90 

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

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: 
Estudos para definição e reavaliação de limiares de qualidade para as massas de água subterrânea onde ocorrem 
enriquecimentos naturais de determinadas substâncias 

Designação da medida: 

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

Código: Medida Sbt14 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT4 – Quadro institucional e 
normativo 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: - 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE4 - Promover a adequação do quadro institucional e normativo de forma a assegurar o planeamento e a gestão 
integrada dos recursos hídricos, em convergência com as disposições nacionais e comunitárias. 

Objetivos operacionais 

Designação: Aprofundar e consolidar os exercícios de autoridade e de regulação da água 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Anexo VI Parte B 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.4 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Sbt14 Estado de execução: Em curso. 

Designação: 

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

Entidade responsável: DROTA 

 

Caracterização 

Descrição 

Face às responsabilidades da DROTA na aplicação da legislação relativa aos recursos hídricos, à necessidade de 
garantir o cumprimento da mesma por parte dos utilizadores, e a sua responsabilização legal em caso de 
incumprimento (inclusivamente mediante a reparação dos danos causados), propõe-se a criação de um conjunto 
de ferramentas de apoio à aplicação da legislação nacional e comunitária de proteção das águas, baseadas na 
implementação de sistemas de informação e apoio à decisão, de forma a dotar a entidade gestora de maior 
capacidade de resposta. 

Essas ferramentas deverão também suportar a melhoria da sistematização da informação sobre as pressões e o 
estado das massas de água, para que o próximo ciclo de planeamento beneficie de informação mais fidedigna, 
consistente e estruturada. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola; 

QSiGA 7 - Contaminação de águas subterrâneas 

A análise ao risco de contaminação de águas 
subterrâneas permitiu constatar que a pressão 
difusa decorrente da prática agrícola e da 
manutenção dos campos de golfe (dois na 
Madeira, ambos sobre a massa de água 
subterrânea Maciço Central, e um no Porto 
Santo) não terá expressão nas características 
físico-químicas de qualquer uma das massas de 
água subterrânea, estimando-se que a adubação 
seja em todos os casos inferior a 10% da sua 
superfície. A reduzida pressão agrícola é 
inclusivamente comprovada pelas reduzidas 
concentrações de nitrato, conforme foi 
evidenciado no relatório quaDRESCnal, do 
período de 2008 a 2011, elaborado por Portugal 
para dar cumprimento às obrigações 
decorrentes da implementação da Diretiva 
91/676/CEE, relativa à proteção das águas 
contra a poluição causada por nitratos de origem 
agrícola. Refira-se que a concentração média de 
nitratos na ilha da Madeira é inferior a 25 mg/l, 
sendo que apenas em duas estações de 
monitorização os valores são superiores, 
embora inferiores a 50 mg/l. 

Indústria; 

Turismo/Golf; 

Urbano 
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Impacte da medida 

Tipo de redução Limiares de qualidade para as massas de água subterrânea. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as masss de água    

      

      

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  40 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 6.666 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

OR; SEAI; AF  DROTA  

Observações 
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Ficha de Medida Spf14/Sbt15 - Regulamentação e aplicação da Taxa de Recursos Hídricos 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Regulamentação e aplicação da Taxa de Recursos Hídricos 

Designação da medida: 
Regulamentação e aplicação 
da Taxa de Recursos 
Hídricos 

Código: Medida Spf14/Sbt15 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT4 – Quadro institucional e 
normativo 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE4 - Promover a adequação do quadro institucional e normativo de forma a assegurar o planeamento e a gestão 
integrada dos recursos hídricos, em convergência com as disposições nacionais e comunitárias. 

Objetivos operacionais 

Designação: 

Intensificar a aplicação do princípio do utilizador-pagador 

Garantir instrumentos de desenvolvimento da política da água integrando o crescimento económico 

Garantir a correta aplicação da TRH e a transparência na utilização das receitas 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Anexo VI Parte B 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.2 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf14/Sbt15 Estado de execução: Em curso 

Designação: 
Regulamentação e aplicação da Taxa de Recursos 
Hídricos 

Entidade responsável: DROTA 

 

Caracterização 

Descrição 

No Decreto Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de agosto, que adaptou a Lei da Água à Região Autónoma da 
Madeira (RAM), foram dadas competências específicas à autoridade regional da água (isto é, à DROTA) no sentido 
de propor ao Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, com o fito da respetiva aprovação pelo 
Conselho do Governo Regional, o valor da TRH na RAM, bem como de aplicar o regime económico e financeiro na 
região hidrográfica da Madeira (RH10), pronunciar-se sobre os montantes das componentes da TRH, arrecadar as 
taxas e aplicar a parte que lhe cabe na gestão das águas na RH10 [alíneas m) e bb) do n.º 1 do artigo 5.º]. 

Ainda de acordo com o mesmo normativo (artigo 19.º), a TRH na RAM é cobrada pelas autoridades licenciadoras, 
quando da emissão de títulos de utilização que lhe der origem e periodicamente, nos termos fixados por estes 
títulos. Adicionalmente, o mesmo articulado estabeleceu que o Governo Regional promove a introdução 
progressiva da TRH, em função das necessidades de financiamento dos planos de gestão e proteção das águas e das 
instituições responsáveis pelos mesmos, mas considerando igualmente as consequências económicas, sociais e 
ambientais da sua aplicação e as especificidades da RAM. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola; 

QSiGA 27 - Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente 
das captações de água e rejeições de águas residuais 

Melhorar a eficácia da TRH enquanto 
instrumento financeiro promotor de um uso 
eficiente dos recursos 

Indústria; 

Turismo/Golf; 

Urbano 

Impacte da medida 

Tipo de redução Uso eficiente dos recursos hídricos. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

      

      

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 
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  Todas as massas de água    

      

      

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  50 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano)  

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

AF  DROTA  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Títulos de utilização dos recursos hídricos 

emitidos (n.º/ano 
100% em 2021 DROTA, DRESC  

Observações 
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Ficha de Medida Spf15/Sbt16 - Recuperação dos custos dos serviços de águas 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Recuperação dos custos dos serviços de águas 

Designação da medida: 
Recuperação dos custos dos 
serviços de águas 

Código: Medida Spf15/Sbt16 

Tipologia: Outras medidas (de base) Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT5 – Quadro económico e 
financeiro 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: - 

Objetivos estratégicos 

Designação: 

OE5 - Promover a sustentabilidade económica e financeira das utilizações da água, através da aplicação dos 

princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador, contribuindo para a utilização racional dos recursos e para 

a valorização social e económica dos mesmos. 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Artigo 11.º número 4 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.2 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf15/Sbt16 Estado de execução: Em curso. 

Designação: Recuperação dos custos dos serviços de águas 
Entidade responsável: Entidades gestoras de sistemas urbanos 
(ARM e Municípios não concessionados), DRADR, regantes 

 

Caracterização 

Descrição 

A ARM tem dado passos importantes no sentido de aumentar os níveis de recuperação de custos do Sistema de 
Gestão do Regadio da RAM, com especial destaque para a aprovação (através de um despacho conjunto das 
Secretarias Regionais do Plano e Finanças e do Ambiente e Recursos Naturais, publicado no Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira, III Série, n.º 209, de 3 de dezembro de 2012) de um tarifário mais racional e especializado 
por tipologia de uso (cf. Parte 3 – Secção 3.2). Também o respetivo Relatório e Contas 2012 (IGH, 2013, pp. 14-15) 
elenca um conjunto de iniciativas que poderão contribuir, pelo menos teoricamente, para aumentar os níveis de 
recuperação de custos do regadio. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola/Pecuária 

QSiGA 20 – Perdas de água nos sistemas de abastecimento 
público e de rega 

QSiGA 26 - Nível de recuperação dos custos dos serviços da água 
insuficiente 

A Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, adaptada à RAM através do Decreto 
Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de 
agosto) consagrou o princípio do valor 
económico da água e a necessidade em se 
proceder a uma efetiva recuperação dos custos 
dos serviços de águas, quer dos custos de 
investimento, exploração e gestão desses 
serviços, quer dos custos ambientais e de 
escassez associados à utilização do recurso. 

Indústria; 

Turismo 

Urbano 

Florestal 

Impacte da medida 

Tipo de redução Aumentar o nível de recuperação dos custos dos serviços da água. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 
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Investimentos mil €  80 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 13.333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI; OR  DROTA  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Nível de recuperação de custos dos 

sistemas urbanos de abastecimento de 
água (em alta e em baixa) (%) 

100% em 2021. 
ARM, S.A., Câmaras 

municipais, APA 
Anual 

6 anos 

Nível de recuperação de custos dos 
sistemas urbanos de drenagem e 

tratamento de águas residuais (em alta e 
em baixa) (%) 

100% em 2021. 
ARM, S.A., Câmaras 

municipais, APA 

Anual 

6 anos 
Nível de recuperação de custos nos 

aproveitamentos hidroagrícolas públicos 
(%) (por perímetro) 

100% em 2021. 
ARM, S.A., 

Associações de 
Regantes, APA 

Anual 

6 anos 
Nível de recuperação de custos nos 
sistemas de fornecimento de água 

predominantemente à indústria (%) 
100% em 2021. ARM, S.A. 

Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf16/Sbt17 - Simplificação e harmonização dos tarifários dos sistemas urbanos 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Simplificação e harmonização dos tarifários dos sistemas urbanos 

Designação da medida: 
Simplificação e 
harmonização dos tarifários 
dos sistemas urbanos 

Código: Medida Spf15/Sbt16 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT5 – Quadro económico e 
financeiro 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: - 

Objetivos estratégicos 

Designação: 

OE5 - Promover a sustentabilidade económica e financeira das utilizações da água, através da aplicação dos 

princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador, contribuindo para a utilização racional dos recursos e para 

a valorização social e económica dos mesmos. 

Objetivos operacionais 

Designação: Intensificar a aplicação do princípio do utilizador-pagador 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: 
Norma constante da DQA: Artigo 11.º, número 

3 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.2 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf15/Sbt16 Estado de execução: Em execução. 

Designação: 
Simplificação e harmonização dos tarifários dos 
sistemas urbanos 

Entidade responsável: DROTA, ARM, Municípios. 

 

Caracterização 

Descrição 

Um dos resultados mais importantes da análise económica das utilizações da água remete para a complexidade e 
elevada diversidade que caracteriza, de um modo geral, os tarifários de abastecimento de água (AA) e de drenagem 
e tratamento de águas residuais (DTAR) em baixa na RAM, não obstante o trabalho que tem vindo a ser feito pela 
ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., no sentido de harmonizar os tarifários aplicados em alguns concelhos 
(Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Machico, Santana e Porto Santo), no quadro da implementação (em curso) do 
Sistema Multimunicipal de Distribuição de Água e de Saneamento Básico da RAM. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola/Pecuária 

QSiGA 26 - Nível de recuperação dos custos dos serviços da água 
insuficiente 

A Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, adaptada à RAM através do Decreto 
Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de 
agosto) consagrou o princípio do valor 
económico da água e a necessidade em se 
proceder a uma efetiva recuperação dos custos 
dos serviços de águas, quer dos custos de 
investimento, exploração e gestão desses 
serviços, quer dos custos ambientais e de 
escassez associados à utilização do recurso. 

Indústria; 

Turismo 

Urbano 

Florestal 

Impacte da medida 

Tipo de redução 
Eficiência no uso dos recursos. 

Mecanismos de imputação de custos. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução Programação física e financeira 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 5000 5000 5000 5000 5000 5000   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  30 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 5000 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

AF; SEAI; OR  DROTA, ARM, Municípios  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Nível de recuperação de custos dos 

sistemas urbanos de abastecimento de 
água (em alta e em baixa) (%) 

100% em 2021 
ARM, S.A., Câmaras 

municipais, APA 
Anual 

6 anos 

Nível de recuperação de custos dos 
sistemas urbanos de drenagem e 

tratamento de águas residuais (em alta e 
em baixa) (%) 

100% em 2021 
ARM, S.A., Câmaras 

municipais, APA 
Anual 

6 anos 
Nível de recuperação de custos nos 

aproveitamentos hidroagrícolas públicos 
(%) (por perímetro) 

100% em 2021 
ARM, S.A., 

Associações de 
Regantes, APA 

Anual 

6 anos 
Nível de recuperação de custos nos 
sistemas de fornecimento de água 

predominantemente à indústria (%) 
100% em 2021 ARM, S.A. Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf26/Sbt28- Avaliação económica da utilização da água, envolvendo todos os setores utilizadores dos recursos hídricos 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Avaliação económica da utilização da água, envolvendo todos os setores utilizadores dos recursos hídricos 

Designação da medida: 

Avaliação económica da 
utilização da água, 
envolvendo todos os 
setores utilizadores dos 
recursos hídricos 

Código: Medida Spf26/Sbt28 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT5 – Quadro económico e 
financeiro 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: - 

Objetivos estratégicos 

Designação: 

OE5 - Promover a sustentabilidade económica e financeira das utilizações da água, através da aplicação dos 

princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador, contribuindo para a utilização racional dos recursos e para 

a valorização social e económica dos mesmos. 

Objetivos operacionais 

Designação: Assegurar o conhecimento atualizado do estado das massas de água 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 3 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.4 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: - Estado de execução: não aplicável 

Designação: - Entidade responsável: - 

 

Caracterização 

Descrição 
Realizar a atualização da avaliação económica da utilização da água, envolvendo todos os setores utilizadores 
relevantes, nomeadamente o setor agrícola. A avaliação económica deverá incluir um cálculo adequado dos custos 
ambientais e de recurso, bem como considerar de maneira adequada os subsídios diretos ou indiretos. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola/Pecuária 

QSiGA 26 - Nível de recuperação dos custos dos serviços da água 
insuficiente 

A Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, adaptada à RAM através do Decreto 
Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de 
agosto) consagrou o princípio do valor 
económico da água e a necessidade em se 
proceder a uma efetiva recuperação dos custos 
dos serviços de águas, quer dos custos de 
investimento, exploração e gestão desses 
serviços, quer dos custos ambientais e de 
escassez associados à utilização do recurso. 

Indústria; 

Turismo 

Urbano 

Florestal 

Impacte da medida 

Tipo de redução Melhorar o conhecimento no âmbito da utilização dos recursos hídricos. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

      

      

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

      

      

Programação da medida 
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Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  40 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 6.666 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

AF  DROTA  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Nível de recuperação de custos dos 

sistemas urbanos de abastecimento de 
água (em alta e em baixa) (%) 

100% em 2021. 
ARM, S.A., Câmaras 

municipais, APA 
Anual 

6 anos 

Nível de recuperação de custos dos 
sistemas urbanos de drenagem e 

tratamento de águas residuais (em alta e 
em baixa) (%) 

100% em 2021. 
ARM, S.A., Câmaras 

municipais, APA 

Anual 

6 anos 
Nível de recuperação de custos nos 

aproveitamentos hidroagrícolas públicos 
(%) (por perímetro) 

100% em 2021. 
ARM, S.A., 

Associações de 
Regantes, APA 

Anual 

6 anos 
Nível de recuperação de custos nos 
sistemas de fornecimento de água 

predominantemente à indústria (%) 
100% em 2021. ARM, S.A. 

Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf17 - Reformulação da rede de vigilância das águas superficiais 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Reformulação da rede de vigilância das águas superficiais 

Designação da medida: 
Reformulação da rede de 
vigilância das águas 
superficiais 

Código: Medida Spf17 

Tipologia: Base Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos hídricos e ecossistemas associados, apostando na investigação 
e monitorização, de modo a promover a sua gestão eficiente. 

Objetivos operacionais 

Designação: Assegurar o conhecimento atualizado do estado das massas de água 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 3 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.4 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf17 Estado de execução: Em execução. 

Designação: 
Reformulação da rede de vigilância das águas 
superficiais 

Entidade responsável: DROTA, ARM, Municípios. 

 

Caracterização 

Descrição 

O Artigo 8.º da DQA recomenda a implementação de redes de monitorização do estado das águas que visem 
“proporcionar uma panorâmica coerente e completa do estado ecológico e químico em cada bacia hidrográfica”. 
Estes programas deverão ser complementados com programas de monitorização adicionais para as zonas 
protegidas. 

No que diz respeito às redes criadas no âmbito da implementação da DQA para monitorização do estado das massas 
de água, a DROTA tem à sua responsabilidade (ente outras, que se referem na medida seguinte) a rede de 
monitorização de vigilância do estado ecológico e químico. 

Os programas de monitorização adicionais para as zonas protegidas devem seguir as “especificações constantes da 
legislação comunitária no âmbito da qual tenha sido criada cada uma dessas zonas protegidas”, de acordo com o 
disposto na DQA. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola/Pecuária 

QSiGA 6 - Competição de espécies não nativas com espécies 
autóctones 

QSiGA 25 - Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das 
massas de água insuficientes e/ou ineficientes 

A DQA determina, sobretudo, a necessidade de 
monitorizar a qualidade biológica das massas de 
água e proporciona a oportunidade de refletir e 
rever os programas de monitorização em curso. 
O artigo 8.º da DQA, relativo à monitorização do 
estado das massas de água de superfície e 
subterrâneas e das zonas protegidas, estabelece 
a obrigação dos Estados-Membros elaborarem 
planos de monitorização do estado das massas 
de água, de forma a permitirem uma análise 
coerente e exaustiva das águas de cada região 
hidrográfica. 

O Anexo V da DQA define três tipos de redes de 
monitorização das águas superficiais, 
designadamente vigilância, operacional e de 
investigação. No que respeita às águas 
subterrâneas, a Diretiva estabelece a 
necessidade de monitorização da quantidade 
dos recursos de todas as massas de água ou 
grupos de massas de água, e ainda a 
monitorização dos parâmetros físico-químicos 
em redes operacional e de vigilância. As redes de 
monitorização de águas superficiais ou 
subterrâneas devem ser complementadas por 
redes específicas para a monitorização de zonas 

Pesca/aquacultura 

Urbano 

Florestal 
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protegidas, estabelecidas no âmbito do artigo 
6.º da DQA. 

Impacte da medida 

Tipo de redução Melhorar os sistemas de vigilância, alerta e monitorização. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 30000 30000 30000 30000 30000 30000   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  180 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 30000 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

AF; SEAI  DROTA, ARM, Municípios  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 

Massas de água superficiais 
monitorizadas quanto ao 
estado/potencial (ecológico e/ou 
químico) (%) 

100% em 2021. DROTA Anual 

6 anos 
Massas de água superficiais 
monitorizadas relativamente à 
quantidade da água (%) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos 

Número de captações (nascentes, furos, 
drenos, etc.) por massa de água 
subterrânea monitorizadas relativamente 
à qualidade da água (n.º) 

100% em 2021. 

DROTA 

Anual 

6 anos 

Número de captações (nascentes, furos, 
drenos, etc.) por massa de água 
subterrânea monitorizadas relativamente 
à quantidade da água 

100% em 2021. 

DROTA 

Anual 

6 anos Estações hidrométricas (n.º) 100% em 2021. DROTA Anual 

6 anos 
Massas de água interiores sem 
monitorização (%) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos 
Massas de águas costeiras sem 
monitorização (%) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos 

Linhas de água que não foram delimitadas 
como massas de água superficiais e que 
estão associadas a massas de água 
subterrânea (n.º) 

100% em 2021. 

DROTA 

Anual 

6 anos 
Ecossistemas dependentes das massas de 
água subterrânea (n.º) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos 
Massas de água superficiais associadas a 
massas de água subterrânea (n.º) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos 
Captações de águas subterrâneas para 
produção de água para consumo humano 
monitorizadas (%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Domínio hídrico com cartografia digital 
(%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Massas de água superficiais com estado 
final indeterminado (%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Estações de monitorização quantitativa 
da abundância relativa dos recursos 
pesqueiros (n.º) 

100% em 2021. 
Direção Regional das 

Pescas 

Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf18 - Implementação das redes de monitorização operacional e de investigação das águas superficiais 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Implementação das redes de monitorização operacional e de investigação das águas superficiais 

Designação da medida: 

Implementação das redes 
de monitorização 
operacional e de 
investigação das águas 
superficiais 

Código: Medida Spf18 

Tipologia: Base Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos hídricos e ecossistemas associados, apostando na investigação 
e monitorização, de modo a promover a sua gestão eficiente. 

Objetivos operacionais 

Designação: Assegurar o conhecimento atualizado do estado das massas de água 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.4 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf18 Estado de execução: Em execução. 

Designação: 
Implementação das redes de monitorização 
operacional e de investigação das águas 
superficiais 

Entidade responsável: DROTA, ARM. 

 

Caracterização 

Descrição 

O Artigo 8.º da DQA recomenda a elaboração de redes de monitorização do estado das águas que visem 
“proporcionar uma panorâmica coerente e completa do estado ecológico e químico em cada bacia hidrográfica”. 
No que diz respeito às redes criadas no âmbito da implementação da DQA para monitorização do estado das massas 
de água a DROTA tem à sua responsabilidade (ente outras): a rede de monitorização operacional do estado 
ecológico e químico e a rede de monitorização e investigação. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola/Pecuária 

QSiGA 25 - Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das 
massas de água insuficientes e/ou ineficientes 

O Anexo V da DQA define três tipos de redes de 
monitorização das águas superficiais, 
designadamente vigilância, operacional e de 
investigação. No que respeita às águas 
subterrâneas, a Diretiva estabelece a 
necessidade de monitorização da quantidade 
dos recursos de todas as massas de água ou 
grupos de massas de água, e ainda a 
monitorização dos parâmetros físico-químicos 
em redes operacional e de vigilância. As redes de 
monitorização de águas superficiais ou 
subterrâneas devem ser complementadas por 
redes específicas para a monitorização de zonas 
protegidas, estabelecidas no âmbito do artigo 
6.º da DQA. 

Pesca/aquacultura 

Urbano 

Florestal 

Impacte da medida 

Tipo de redução Aumentar a rede de vigilância, alerta e monitorização. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 68.333 68.333 68.333 68.333 68.333 68.333   
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Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  410 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 68.333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

AF; SEAI  DROTA, ARM  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 

Massas de água superficiais 
monitorizadas quanto ao 
estado/potencial (ecológico e/ou 
químico) (%) 

100% em 2021. DROTA Anual 

6 anos Massas de água superficiais 
monitorizadas relativamente à 
quantidade da água (%) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos Número de captações (nascentes, furos, 
drenos, etc.) por massa de água 
subterrânea monitorizadas relativamente 
à qualidade da água (n.º) 

100% em 2021. 

DROTA 

Anual 

6 anos Número de captações (nascentes, furos, 
drenos, etc.) por massa de água 
subterrânea monitorizadas relativamente 
à quantidade da água 

100% em 2021. 

DROTA 

Anual 

6 anos Estações hidrométricas (n.º) 100% em 2021. DROTA Anual 

6 anos Massas de água interiores sem 
monitorização (%) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos Massas de águas costeiras sem 
monitorização (%) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos Linhas de água que não foram delimitadas 
como massas de água superficiais e que 
estão associadas a massas de água 
subterrânea (n.º) 

100% em 2021. 

DROTA 

Anual 

6 anos Ecossistemas dependentes das massas de 
água subterrânea (n.º) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos Massas de água superficiais associadas a 
massas de água subterrânea (n.º) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos Captações de águas subterrâneas para 
produção de água para consumo humano 
monitorizadas (%) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos Domínio hídrico com cartografia digital 
(%) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos Massas de água superficiais com estado 
final indeterminado (%) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos Estações de monitorização quantitativa 
da abundância relativa dos recursos 
pesqueiros (n.º) 

100% em 2021. 
Direção Regional das 

Pescas 

Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf19 - Reformulação das redes de monitorização da quantidade das águas superficiais 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Reformulação das redes de monitorização da quantidade das águas superficiais 

Designação da medida: 

Reformulação das redes de 
monitorização da 
quantidade das águas 
superficiais 

Código: Medida Spf19 

Tipologia: Base Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos hídricos e ecossistemas associados, apostando na investigação 
e monitorização, de modo a promover a sua gestão eficiente. 

Objetivos operacionais 

Designação: Assegurar o conhecimento atualizado do estado das massas de água 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 3 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.4 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf19 Estado de execução: Em execução. 

Designação: 
Reformulação das redes de monitorização da 
quantidade das águas superficiais 

Entidade responsável: DROTA, ARM, IPMA, LREC, DRESC. 

 

Caracterização 

Descrição 

O Artigo 8.º da DQA recomenda a elaboração de redes de monitorização do estado das águas que visem 
“proporcionar uma panorâmica coerente e completa do estado ecológico e químico em cada bacia hidrográfica”. 
No que diz respeito às redes criadas no âmbito da implementação da DQA para monitorização do estado das massas 
de água a DROTA tem à sua responsabilidade (ente outras): a rede de monitorização operacional do estado 
ecológico e químico e a rede de monitorização e investigação. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola/Pecuária 

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

QSiGA 4 - Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e 
assoreamentos) 

QSiGA 5 - Alterações do regime de escoamento 

QSiGA 25 - Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das 
massas de água insuficientes e/ou ineficientes 

O Anexo V da DQA define três tipos de redes de 
monitorização das águas superficiais, 
designadamente vigilância, operacional e de 
investigação. No que respeita às águas 
subterrâneas, a Diretiva estabelece a 
necessidade de monitorização da quantidade 
dos recursos de todas as massas de água ou 
grupos de massas de água, e ainda a 
monitorização dos parâmetros físico-químicos 
em redes operacional e de vigilância. As redes de 
monitorização de águas superficiais ou 
subterrâneas devem ser complementadas por 
redes específicas para a monitorização de zonas 
protegidas, estabelecidas no âmbito do artigo 
6.º da DQA. 

O aumento dos sedimentos em transporte por 
suspensão nos cursos de água está fortemente 
associado, como explanado anteriormente, a 
fatores climatológicos e geomorfológicos 
particulares da RH10.  

Assim, na região hidrográfica e mais 
particularmente nas ribeiras da Ilha da Madeira 
esta questão tem sido particularmente 
significativa aquando da ocorrência de situações 
de elevada e intensa pluviosidade, traduzida por 
episódios de cheias e torrencialidade, associadas 
a elevados danos e vítimas mortais. 

Energia 

Urbano 

Atividade Portuária 

Extração de enertes 

Impacte da medida 

Tipo de redução Aumentar a rede de vigilância, alerta e monitorização melhorando o conhecimento sobre os recursos hídricos. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água subterrâneas 
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Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

      

      

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  200 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 33.333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI; AF; OR  DROTA, ARM, IPMA, LREC, DRESC  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 

Massas de água superficiais 
monitorizadas quanto ao 
estado/potencial (ecológico e/ou 
químico) (%) 

100% em 2021. DROTA Anual 

6 anos 
Massas de água superficiais 
monitorizadas relativamente à 
quantidade da água (%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos Estações hidrométricas (n.º) 100% em 2021. DROTA Anual 

6 anos 
Massas de água interiores sem 
monitorização (%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Massas de águas costeiras sem 
monitorização (%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Ecossistemas dependentes das massas de 
água subterrânea (n.º) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Massas de água superficiais associadas a 
massas de água subterrânea (n.º) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Domínio hídrico com cartografia digital 
(%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Massas de água superficiais com estado 
final indeterminado (%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

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

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Implementação das redes de monitorização piezométrica e de qualidade das massas de água subterrânea 

Designação da medida: 

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

Código: Medida Sbt18 

Tipologia: Base Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos hídricos e ecossistemas associados, apostando na investigação 
e monitorização, de modo a promover a sua gestão eficiente. 

Objetivos operacionais 

Designação: Assegurar o conhecimento atualizado do estado das massas de água. 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 3. 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.6 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Sbt18 Estado de execução: Em curso. 

Designação: 
Implementação das redes de monitorização 
piezométrica e de qualidade das massas de água 
subterrânea 

Entidade responsável: DROTA 

 

Caracterização 

Descrição 

As redes de monitorização piezométrica e da qualidade das águas subterrâneas da RH10 não estão atualmente 
implementadas nos termos das exigências da DQA, do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março e do Decreto-Lei 
n.º 208/2008, de 28 de outubro. 

A DROTA tem em desenvolvimento ambos os programas de monitorização, estando as redes a ser equacionadas 
tendo em consideração as pressões associadas à extração e os parâmetros físico-químicos previstos no Anexo I e 
na Parte B do Anexo II do Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro. A distribuição espacial das estações de 
monitorização está a ser equacionada face à importância hidrogeológica e especificidades locais das massas de água 
subterrânea e às características de funcionamento dos aquíferos que as constituem, privilegiando-se a sua 
localização em zonas de maior concentração de captações e, consequentemente, de maior consumo. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola/Pecuária 

QSiGA 25 - Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das 
massas de água insuficientes e/ou ineficientes 

A avaliação do estado das massas de água é 
crucial para todas as atividades associadas à 
água. Mas a monitorização de todos os 
elementos qualitativos e quantitativos definidos 
na Lei da Água e diplomas regulamentares, bem 
como estabelecimento de metodologias 
analíticas para as novas substâncias prioritárias 
nas águas superficiais previstos na DQA, que 
exigem equipamentos analíticos de ponta e um 
grande esforço em termos técnicos e 
económicos. No âmbito das exigências da Lei da 
Água são definidos os programas de 
monitorização, que em cada ciclo de 
planeamento (seis anos) devem ser 
implementados, e que também devem permitir 
avaliar a eficácia do programa de medidas. 

Pesca/aquacultura 

Urbano 

Florestal 

Impacte da medida 

Tipo de redução Melhoria no conhecimento do estado das águas subterrâneas. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    
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Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 63.333 63.333 63.333 63.333 63.333 63.333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  380.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 63.333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

AF; SEAI  DROTA  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 

Número de captações (nascentes, furos, 
drenos, etc.) por massa de água 
subterrânea monitorizadas relativamente 
à qualidade da água (n.º) 

100% em 2021. DROTA 

Anual 

6 anos 

Número de captações (nascentes, furos, 
drenos, etc.) por massa de água 
subterrânea monitorizadas relativamente 
à quantidade da água 

100% em 2021. DROTA 

Anual 

6 anos 

Linhas de água que não foram delimitadas 
como massas de água superficiais e que 
estão associadas a massas de água 
subterrânea (n.º) 

100% em 2021. DROTA 

Anual 

6 anos 
Ecossistemas dependentes das massas de 
água subterrânea (n.º) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Massas de água superficiais associadas a 
massas de água subterrânea (n.º) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Captações de águas subterrâneas para 
produção de água para consumo humano 
monitorizadas (%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Domínio hídrico com cartografia digital 
(%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf20 - Aferição dos elementos de qualidade biológica utilizados no sistema de classificação 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Aferição dos elementos de qualidade biológica utilizados no sistema de classificação 

Designação da medida: 

Aferição dos elementos de 
qualidade biológica 
utilizados no sistema de 
classificação 

Código: Medida Spf20 

Tipologia: Base Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: - 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos hídricos e ecossistemas associados, apostando na investigação 
e monitorização, de modo a promover a sua gestão eficiente. 

Objetivos operacionais 

Designação: Assegurar o conhecimento atualizado do estado das massas de água. 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Artigo 11.º, número 3 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.4 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf19 Estado de execução: Em execução 

Designação: 
Reformulação das redes de monitorização da 
quantidade das águas superficiais 

Entidade responsável: DROTA, ARM, IPMA, LREC, DRESC. 

 

Caracterização 

Descrição 

A particularidade dos sistemas dulçaquícolas insulares da Macaronésia condicionou a aplicação dos índices relativos 
aos elementos de qualidade biológica utilizados para classificação do estado ecológico das massas de água no 
continente: as características ecológicas intrínsecas à RH10 evidenciaram ser desadequada a utilização de alguns 
elementos biológicos (e índices decorrentes) no sistema de classificação e avaliação do estado, nomeadamente os 
macrófitos e a ictiofauna dulçaquícola.19:14 16/06/2016 

A aferição do sistema de classificação de elementos biológicos à realidade da RH10 passa não só pela revisão e 
seleção dos elementos biológicos melhor adequados ao cumprimento de tal objetivo, como também pela definição 
das condições de referência, e só assim será biologicamente fundamentado o estado ecológico atribuído às massas 
de água existentes. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola/Pecuária 

QSiGA 25 - Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das 
massas de água insuficientes e/ou ineficientes 

O Anexo V da DQA define três tipos de redes de 
monitorização das águas superficiais, 
designadamente vigilância, operacional e de 
investigação. No que respeita às águas 
subterrâneas, a Diretiva estabelece a 
necessidade de monitorização da quantidade 
dos recursos de todas as massas de água ou 
grupos de massas de água, e ainda a 
monitorização dos parâmetros físico-químicos 
em redes operacional e de vigilância. As redes de 
monitorização de águas superficiais ou 
subterrâneas devem ser complementadas por 
redes específicas para a monitorização de zonas 
protegidas, estabelecidas no âmbito do artigo 
6.º da DQA. 

Energia 

Urbano 

Atividade Portuária 

Extração de enertes 

Impacte da medida 

Tipo de redução Melhorar o conhecimento sobre o estado das massas de água. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução Programação física e financeira 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  50 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 8.333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI; AF; OR  DROTA, ARM, IPMA, LREC, DRESC  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 

Massas de água superficiais 
monitorizadas quanto ao 
estado/potencial (ecológico e/ou 
químico) (%) 

100% em 2021. DROTA Anual 

6 anos 
Massas de água interiores sem 
monitorização (%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Massas de águas costeiras sem 
monitorização (%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Ecossistemas dependentes das massas de 
água subterrânea (n.º) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Massas de água superficiais associadas a 
massas de água subterrânea (n.º) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Domínio hídrico com cartografia digital 
(%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Sbt19 - Plano de prevenção e minimização do risco de intrusão salina 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Plano de prevenção e minimização do risco de intrusão salina 

Designação da medida: 
Plano de prevenção e 
minimização do risco de 
intrusão salina 

Código: Medida Sbt19 

Tipologia: Outras medidas (de base) Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos hídricos e ecossistemas associados, apostando na investigação 
e monitorização, de modo a promover a sua gestão eficiente. 

Objetivos operacionais 

Designação: Assegurar o conhecimento atualizado do estado das massas de água 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.6 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Sbt19 Estado de execução: Em execução. 

Designação: 
Plano de prevenção e minimização do risco de 
intrusão salina 

Entidade responsável: DROTA, ARM, Municípios. 

 

Caracterização 

Descrição 

Na RH10 todas as massas de água subterrânea estão em contato direto com o mar, existindo, à semelhança de 
outras zonas costeiras, o risco de intrusão salina. 

Refira-se que a maioria das captações de água subterrânea da ilha da Madeira, mas também os poços utilizados 
para a rega no Porto Santo, se localiza na bordadura litoral, pelo que situações de maior bombagem junto à linha 
de costa poderão potenciar situações desta natureza. 

A massa de água subterrânea Maciço Central é aquela que apresenta maior risco de intrusão salina, verificando-se 
inclusivamente, atualmente, captações com sinais de intrusão salina. Embora esta situação não seja generalizada 
ou afete a utilização das captações para o abastecimento público é preocupante porque as concentrações de 
cloretos registados são, em algumas captações, significativamente diferentes das obtidas em captações mais 
afastadas da zona costeira e do que caracteriza o meio hídrico subterrâneo em condições naturais4. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola/Pecuária 

QSiGA 25 - Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das 
massas de água insuficientes e/ou ineficientes 

A avaliação do estado das massas de água é 
crucial para todas as atividades associadas à 
água. Mas a monitorização de todos os 
elementos qualitativos e quantitativos definidos 
na Lei da Água e diplomas regulamentares, bem 
como estabelecimento de metodologias 
analíticas para as novas substâncias prioritárias 
nas águas superficiais previstos na DQA, que 
exigem equipamentos analíticos de ponta e um 
grande esforço em termos técnicos e 
económicos. No âmbito das exigências da Lei da 
Água são definidos os programas de 
monitorização, que em cada ciclo de 
planeamento (seis anos) devem ser 
implementados, e que também devem permitir 
avaliar a eficácia do programa de medidas. 

Pesca/aquacultura 

Urbano 

Impacte da medida 

Tipo de redução Conhecimento atualizado dos recursos hídricos 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 
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Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  200.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 33.333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

AF; SEAI; OR  DROTA, ARM, Municípios  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 

Número de captações (nascentes, furos, 
drenos, etc.) por massa de água 
subterrânea monitorizadas relativamente 
à qualidade da água (n.º) 

100% em 2021. DROTA 

Anual 

6 anos 

Número de captações (nascentes, furos, 
drenos, etc.) por massa de água 
subterrânea monitorizadas relativamente 
à quantidade da água 

100% em 2021. DROTA 

Anual 

6 anos 
Captações de águas subterrâneas para 
produção de água para consumo humano 
monitorizadas (%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Domínio hídrico com cartografia digital 
(%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf21/Sbt20 - Melhoria do inventário de pressões 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Melhoria do inventário de pressões 

Designação da medida: 
Melhoria do inventário de 
pressões 

Código: Medida Spf21/Sbt20 

Tipologia: Outras medidas (de base) Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos hídricos e ecossistemas associados, apostando na investigação 
e monitorização, de modo a promover a sua gestão eficiente. 

Objetivos operacionais 

Designação: 
Atingir e manter o bom estado das massas de água reduzindo os impactes através de uma gestão adequada das 
pressões 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.17 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf21/Sbt20 Estado de execução: Em execução. 

Designação: Melhoria do inventário de pressões 
Entidade responsável: DROTA, ARM, Municípios, DRADR, 
Regantes, DRP, APRAM, DRFCN 

 

Caracterização 

Descrição 
Um conhecimento profundo dos vários tipos de pressões existentes ao nível da região hidrográfica é determinante 
para a avaliação do estado das massas de água e para uma correta gestão dos recursos hídricos. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola 

QSiGA 25 - Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das 
massas de água insuficientes e/ou ineficientes 

QSiGA 27 - Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente 
das captações de água e rejeições de águas residuais 

A avaliação do estado das massas de água é 
crucial para todas as atividades associadas à 
água. Mas a monitorização de todos os 
elementos qualitativos e quantitativos definidos 
na Lei da Água e diplomas regulamentares, bem 
como estabelecimento de metodologias 
analíticas para as novas substâncias prioritárias 
nas águas superficiais previstos na DQA, que 
exigem equipamentos analíticos de ponta e um 
grande esforço em termos técnicos e 
económicos. No âmbito das exigências da Lei da 
Água são definidos os programas de 
monitorização, que em cada ciclo de 
planeamento (seis anos) devem ser 
implementados, e que também devem permitir 
avaliar a eficácia do programa de medidas. 

O autocontrolo tem vindo a adquirir 
centralidade em matéria de gestão de recursos 
hídricos, impondo novos desafios no âmbito da 
gestão de informação e da fiscalização das 
utilizações. 

A fim de se atingir uma gestão mais eficiente dos 
recursos hídricos, foi dimensionada, concebida e 
implementada uma plataforma informática 
direcionada para o licenciamento, o SILIAMB, 
que permitiu uma melhoria significativa na 
emissão e gestão de TURH.   

Indústria 

Urbano 

Impacte da medida 

Tipo de redução Conhecimento atualizado dos vários tipos de pressões existentes. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 
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  Todas as massas de água    

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  170.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 28.333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

AF; SEAI; OR  
DROTA, ARM, Municípios, DRADR, 

Regantes, DRP, APRAM, DRFCN  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Ações de controlo da qualidade das águas 
balneares (n.º) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 

Projetos programados pela DROTA na 
área temática “Monitorização, 
Investigação e Conhecimento” (n.º e valor 
em € anuais) 

100% em 2021. DROTA 

Anual 

6 anos 
Caracterização biológica das massas de 
água superficiais e sua base cartográfica 
(%)  

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 

Elementos de qualidade biológica a 
utilizar no sistema de classificação do 
estado das massas de água superficiais 
(n.º) 

100% em 2021. DROTA 

Anual 

6 anos 
Bases de dados sobre qualidade das 
massas de água superficiais 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Sbt21 - Potenciação da recarga artificial 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Potenciação da recarga artificial 

Designação da medida: 
Potenciação da recarga 
artificial 

Código: Medida Sbt21 

Tipologia: Outras medidas (de base) Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: -  

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos hídricos e ecossistemas associados, apostando na investigação 
e monitorização, de modo a promover a sua gestão eficiente. 

Objetivos operacionais 

Designação: 
Atingir e manter o bom estado das massas de água reduzindo os impactes através de uma gestão adequada das 
pressões. 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: artigo 11.º número 3 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.5 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Sbt21 Estado de execução: - 

Designação: Potenciação da recarga artificial Entidade responsável: DROTA, ARM. 

 

Caracterização 

Descrição 

A recarga artificial é muitas vezes implementada para mitigar os efeitos adversos da sobre-exploração de aquíferos 
ou para melhorar a qualidade da água. Na RH10 não estão atualmente licenciadas operações de recarga artificial e 
no âmbito do presente plano não foi identificada nenhuma situação de sobre-exploração ou a necessidade de 
proceder a intervenções de recarga artificial tendo em vista a melhoria do estado de qualquer massa de água 
subterrânea. 

É contudo num contexto de défice das disponibilidades hídricas e de eventuais problemas de qualidade da água no 
Porto Santo e tendo em vista futuros cenários de alterações climáticas, nomeadamente de períodos de secas que 
incrementam o consumo de água subterrânea e a diminuição da recarga dos aquíferos, bem como a previsível 
subida do nível do mar, para a ilha da Madeira e do Porto Santo, que se considera particularmente importante criar 
condições para potenciar a recarga artificial. 

Neste âmbito propõe-se o desenvolvimento de um Estudo para a avaliação de locais potenciais para a potenciação 
da recarga artificial a partir de água superficial e/ou pluvial em anos húmidos (por exemplo através do 
represamento local de água superficial em pequenos açudes). Os locais para potenciação da recarga deverão ser 
selecionados preferencialmente nas zonas de máxima infiltração 

A recarga artificial das massas de água só é permitida desde que não comprometa o cumprimento dos objetivos 
ambientais estabelecidos para as massas de água subterrâneas que são objeto da recarga 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola 

QSiGA 25 - Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das 
massas de água insuficientes e/ou ineficientes 

A avaliação do estado das massas de água é 
crucial para todas as atividades associadas à 
água. Mas a monitorização de todos os 
elementos qualitativos e quantitativos definidos 
na Lei da Água e diplomas regulamentares, bem 
como estabelecimento de metodologias 
analíticas para as novas substâncias prioritárias 
nas águas superficiais previstos na DQA, que 
exigem equipamentos analíticos de ponta e um 
grande esforço em termos técnicos e 
económicos. No âmbito das exigências da Lei da 
Água são definidos os programas de 
monitorização, que em cada ciclo de 
planeamento (seis anos) devem ser 
implementados, e que também devem permitir 
avaliar a eficácia do programa de medidas.  

Indústria 

Urbano 

Impacte da medida 

Tipo de redução 

Redução da poluição orgânica  

Redução da poluição química  

Redução da poluição 

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação Tipo de melhoria 
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Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  50.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 8.333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI  DROTA, ARM  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Ações de controlo da qualidade das águas 
balneares (n.º) 

100% em 2021 DROTA 
Anual 

6 anos 
Massas de águas costeiras sem 
monitorização (%) 

100% em 2021 DROTA 
Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf22 - Reavaliação da delimitação de determinadas massas de água superficiais 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Reavaliação da delimitação de determinadas massas de água superficiais 

Designação da medida: 
Reavaliação da delimitação 
de determinadas massas de 
água superficiais 

Código: Medida Spf22 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: -  

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos hídricos e ecossistemas associados, apostando na investigação 
e monitorização, de modo a promover a sua gestão eficiente. 

Objetivos operacionais 

Designação: 
Atingir e manter o bom estado das massas de água reduzindo os impactes através de uma gestão adequada das 
pressões 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 3 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 34.5 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf22 Estado de execução: Em execução. 

Designação: 
Reavaliação da delimitação de determinadas 
massas de água superficiais 

Entidade responsável: DROTA 

 

Caracterização 

Descrição 

A identificação e delimitação das massas de água superficiais basearam-se nos princípios fundamentais da DQA e 
nas orientações do documento WFD CIS Guidance Document N.º 2 (European Commission, 2003). 

A delimitação de novas massas de água foi feita sempre que se verificaram alterações significativas do estado de 
qualidade. Estabeleceu-se um número mínimo de massas de água, para as quais era possível estabelecer os 
objetivos de qualidade ambiental. 

No caso particular das massas de água artificiais e fortemente modificadas e de acordo com o Relatório de 
Caracterização da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira no âmbito da implementação (cumprimento dos 
artigos 5.º e 15.º) da Diretiva Quadro da Água (SRA, 2006), as mesmas não foram identificadas ou delimitadas na 
RH10 por ausência de informação. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola 

QSiGA 25 - Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das 
massas de água insuficientes e/ou ineficientes 

A avaliação do estado das massas de água é 
crucial para todas as atividades associadas à 
água. Mas a monitorização de todos os 
elementos qualitativos e quantitativos definidos 
na Lei da Água e diplomas regulamentares, bem 
como estabelecimento de metodologias 
analíticas para as novas substâncias prioritárias 
nas águas superficiais previstos na DQA, que 
exigem equipamentos analíticos de ponta e um 
grande esforço em termos técnicos e 
económicos. No âmbito das exigências da Lei da 
Água são definidos os programas de 
monitorização, que em cada ciclo de 
planeamento (seis anos) devem ser 
implementados, e que também devem permitir 
avaliar a eficácia do programa de medidas.  

Indústria 

Urbano 

Impacte da medida 

Tipo de redução Melhorar o conhecimento sobre as massas de água superficiais. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 
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Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  30.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 5.000 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI  DROTA  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

 

Linhas de água que não foram delimitadas 
como massas de água superficiais e que 
estão associadas a massas de água 
subterrânea (n.º) 

 DROTA 

Anual 

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

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Desenvolvimento de estudos para definição e implementação de rede de monitorização das nascentes 

Designação da medida: 

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

Código: Medida Sbt22 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos hídricos e ecossistemas associados, apostando na investigação 
e monitorização, de modo a promover a sua gestão eficiente. 

Objetivos operacionais 

Designação: 
Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras. 

Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 3 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.5 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Sbt22 Estado de execução: Em execução. 

Designação: 
Desenvolvimento de estudos para definição e 
implementação de rede de monitorização das 
nascentes 

Entidade responsável: DROTA, ARM, Municípios 

 

Caracterização 

Descrição 

Uma rede de monitorização das nascentes, em conjunto com a rede de monitorização piezométrica e de qualidade, 
desempenhará um papel de significativa relevância na aquisição de informação sobre o balanço hídrico e a 
qualidade das massas de água subterrânea e, consequentemente, na aferição de modelos conceptuais e na 
avaliação do seu estado químico e quantitativo. De forma complementar, a implementação de uma rede de 
monitorização de nascentes será um pilar para o conhecimento sobre as relações águas subterrâneas/águas 
superficiais/ecossistemas associados. 

No âmbito da implementação desta medida será relevante a articulação e o estabelecimento de parcerias entre 
grupos de investigação no domínio da geologia, hidrogeologia, biologia e hidrologia, de modo a criar sinergias, quer 
a nível técnico, quer no que respeita a custos. O envolvimento de uma comunidade científica com diferentes 
valências contribuirá para uma melhoria do conhecimento, de forma integrada e transversal, dos recursos hídricos 
e da ecologia. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola 

QSiGA 25 - Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das 
massas de água insuficientes e/ou ineficientes 

A avaliação do estado das massas de água é 
crucial para todas as atividades associadas à 
água. Mas a monitorização de todos os 
elementos qualitativos e quantitativos definidos 
na Lei da Água e diplomas regulamentares, bem 
como estabelecimento de metodologias 
analíticas para as novas substâncias prioritárias 
nas águas superficiais previstos na DQA, que 
exigem equipamentos analíticos de ponta e um 
grande esforço em termos técnicos e 
económicos. No âmbito das exigências da Lei da 
Água são definidos os programas de 
monitorização, que em cada ciclo de 
planeamento (seis anos) devem ser 
implementados, e que também devem permitir 
avaliar a eficácia do programa de medidas.  

Indústria 

Urbano 

Impacte da medida 

Tipo de redução Melhorar o conhecimento sobre o estado das águas subterrâneas. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação Tipo de melhoria 
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Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água.    

      

      

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 16.666 16.666 16.666 16.666 16.666 16.666   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  100.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 16.666 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI  DROTA, ARM, Municípios  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 

Número de captações (nascentes, furos, 
drenos, etc.) por massa de água 
subterrânea monitorizadas relativamente 
à qualidade da água (n.º) 

100% em 2021. DROTA Anual 

6 anos 

Número de captações (nascentes, furos, 
drenos, etc.) por massa de água 
subterrânea monitorizadas relativamente 
à quantidade da água 

100% em 2021. DROTA Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Sbt23 - Melhoria do conhecimento sobre as massas de água subterrânea 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Melhoria do conhecimento sobre as massas de água subterrânea 

Designação da medida: 
Melhoria do conhecimento 
sobre as massas de água 
subterrânea 

Código: Medida Sbt23 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: - 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos hídricos e ecossistemas associados, apostando na investigação 
e monitorização, de modo a promover a sua gestão eficiente. 

Objetivos operacionais 

Designação: Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.5 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Sbt23 Estado de execução: Em execução. 

Designação: 
Melhoria do conhecimento sobre as massas de 
água subterrânea 

Entidade responsável: DROTA 

 

Caracterização 

Descrição 

De acordo com a Diretiva Quadro da Água uma massa de água subterrânea engloba um ou mais aquíferos cujas 
similitudes hidrogeológicas permitem a sua aglutinação numa única massa de água subterrânea. O arquipélago da 
Madeira é marcado pela complexidade do contexto geológico e evolutivo, determinando especificidades 
hidrogeológicas regionais, mas também locais. 

A caracterização das massas de água subterrânea da ilha da Madeira foi elaborada com o conhecimento disponível 
e baseado, em grande parte, no vasto conjunto de trabalhos hidrogeológicos que têm sido desenvolvidos desde 
2000 (Prada, 2000 e 2008; Prada & Silva, 2001; Prada et al. 2005a, 2005b e 2010). Grande parte destes trabalhos 
abrange de forma global a ilha da Madeira, não tendo como foco de estudo as massas de água subterrânea 
delimitadas no âmbito das exigências da DQA. No caso do Porto Santo os estudos hidrogeológicos são praticamente 
inexistentes. 

Neste contexto, propõe-se o desenvolvimento de estudos hidrogeológicos aprofundados que permitam aumentar 
o conhecimento de cada uma das massas de água subterrânea delimitadas na RH10. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola 

QSiGA 7 - Contaminação de águas subterrâneas 

QSiGA 12 - Intrusão salina nas águas subterrâneas 

QSiGA 25 - Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das 
massas de água insuficientes e/ou ineficientes 

A avaliação do estado das massas de água é 
crucial para todas as atividades associadas à 
água. Mas a monitorização de todos os 
elementos qualitativos e quantitativos definidos 
na Lei da Água e diplomas regulamentares, bem 
como estabelecimento de metodologias 
analíticas para as novas substâncias prioritárias 
nas águas superficiais previstos na DQA, que 
exigem equipamentos analíticos de ponta e um 
grande esforço em termos técnicos e 
económicos. No âmbito das exigências da Lei da 
Água são definidos os programas de 
monitorização, que em cada ciclo de 
planeamento (seis anos) devem ser 
implementados, e que também devem permitir 
avaliar a eficácia do programa de medidas.  

Indústria 

Urbano 

Impacte da medida 

Tipo de redução Melhoria do conhecimento sobre o estado das massas de água subterrâneas. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    
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Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  80.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 16.666 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI  DROTA  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 

Número de captações (nascentes, furos, 
drenos, etc.) por massa de água 
subterrânea monitorizadas relativamente 
à qualidade da água (n.º) 

100% em 2021. DROTA 

Anual 

6 anos 

Número de captações (nascentes, furos, 
drenos, etc.) por massa de água 
subterrânea monitorizadas relativamente 
à quantidade da água 

100% em 2021. DROTA 

Anual 

6 anos 
Captações de águas subterrâneas para 
produção de água para consumo humano 
monitorizadas (%) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 

Projetos programados pela DROTA na 
área temática “Monitorização, 
Investigação e Conhecimento” (n.º e valor 
em € anuais) 

100% em 2021. DROTA 

Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Sbt24 - Avaliação das relações água subterrânea/água superficial e ecossistemas dependentes 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Avaliação das relações água subterrânea/água superficial e ecossistemas dependentes 

Designação da medida: 

Avaliação das relações água 
subterrânea/água 
superficial e ecossistemas 
dependentes 

Código: Medida Sbt24 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos hídricos e ecossistemas associados, apostando na investigação 
e monitorização, de modo a promover a sua gestão eficiente. 

Objetivos operacionais 

Designação: Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 3 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.5 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Sbt24 Estado de execução: Em execução. 

Designação: 
Avaliação das relações água subterrânea/água 
superficial e ecossistemas dependentes 

Entidade responsável: DROTA, PNM 

 

Caracterização 

Descrição 

Não estão atualmente identificadas ou reconhecidas relações específicas de dependência dos ecossistemas 
aquáticos e terrestres das massas de água subterrânea. Embora existam referências bibliográficas que relacionem 
o escoamento de algumas ribeiras com as descargas das nascentes, não existe informação sobre a existência de 
situações de dependência, seja ela parcial ou total. 

Considerando que a avaliação e a proteção da dependência dos ecossistemas dependentes das massas de água 
subterrânea são um aspeto de particular relevância no âmbito da implementação da Diretiva-Quadro da Água, e 
tendo em vista colmatar as lacunas relativamente a este domínio do conhecimento, propõe-se o desenvolvimento 
de um conjunto de estudos que permitam identificar as situações em que tal se verifica e avaliar o grau de 
associação/dependência de ecossistemas aquáticos e/ou terrestres das águas subterrâneas. 

Os estudos desenvolvidos neste âmbito deverão articular-se com o aprofundamento do conhecimento do 
funcionamento hidráulico das massas de água subterrânea e do escoamento das massas de água superficial, bem 
como ao nível ecológico. 

Tendo em vista o sucesso da implementação desta medida assume particular relevância a estreita articulação de 
equipas multidisciplinares que envolvam técnicos especialistas dos domínios da hidrogeologia, biologia/ecologia e 
hidráulica. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola 

QSiGA 3 - Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou 
redução da biodiversidade 

QSiGA 5 - Alterações do regime de escoamento 

QSiGA 7 - Contaminação de águas subterrâneas 

QSiGA 9 - Destruição / fragmentação de habitats 

QSiGA 25 - Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das 
massas de água insuficientes e/ou ineficientes 

A avaliação do estado das massas de água é 
crucial para todas as atividades associadas à 
água. Mas a monitorização de todos os 
elementos qualitativos e quantitativos definidos 
na Lei da Água e diplomas regulamentares, bem 
como estabelecimento de metodologias 
analíticas para as novas substâncias prioritárias 
nas águas superficiais previstos na DQA, que 
exigem equipamentos analíticos de ponta e um 
grande esforço em termos técnicos e 
económicos. No âmbito das exigências da Lei da 
Água são definidos os programas de 
monitorização, que em cada ciclo de 
planeamento (seis anos) devem ser 
implementados, e que também devem permitir 
avaliar a eficácia do programa de medidas.  

Indústria 

Urbano 

Impacte da medida 

Tipo de redução Melhoria do conhecimento das interdependências entre os ecossistemas. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação Tipo de melhoria 
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Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  50.000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 16.666 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

SEAI  DROTA, PNM  

    

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Ecossistemas dependentes das massas de 
água subterrânea (n.º) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Massas de água superficiais associadas a 
massas de água subterrânea (n.º) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf25/Sbt27 - Reforço de equipa e meios disponíveis. 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Reforço de equipa e meios disponíveis 

Designação da medida: 
Reforço de equipa e meios 
disponíveis. 

Código: Medida Spf25/Sbt27 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT6 – Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE6 - Aumentar o conhecimento sobre os recursos hídricos e ecossistemas associados, apostando na investigação 
e monitorização, de modo a promover a sua gestão eficiente. 

Objetivos operacionais 

Designação: Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.5 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: - Estado de execução: não aplicável. 

Designação: - Entidade responsável: - 

 

Caracterização 

Descrição 

Com a implementação desta medida pretende-se: 

 Reforço das equipas técnicas e de meios para atuação; 

 Desenvolvimento e consolidação de ferramentas de planeamento, gestão licenciamento e fiscalização de 
recursos hídricos; 

 Melhorar as competências técnicas dos recursos humanos; 

 Desenvolvimento de ferramentas de análise e tratamento de dados; 

 Melhoria e otimização dos recursos logísticos disponíveis. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola 

QSiGA 22 - Recursos humanos especializados insuficientes 

Dificuldades na implementação das medidas 
necessárias com vista ao cumprimento dos 
objetivos ambientais estabelecidos; 

Dificuldades de resposta em tempo útil, ao 
elevado número de solicitações de utilizadores 
de recursos hídricos da região hidrográfica; 

Dificuldades de acompanhamento no terreno do 
incumprimento de condições de utilização dos 
recursos hídricos impostas nos TURH. 

Indústria 

Urbano 

Impacte da medida 

Tipo de redução Melhorar a implementação das medidas necessárias para o cumprimento dos objetivos ambientais estabelecidos. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

      

      

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    
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Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  1 500 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 250.000 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

AF  DROTA  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Estudos relativos à avaliação de relações 
água subterrânea/água superficial e 
ecossistemas dependentes (n.º) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 

Projetos programados pela DROTA na 
área temática “Monitorização, 
Investigação e Conhecimento” (n.º e valor 
em € anuais) 

100% em 2021. DROTA 

Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf23/Sbt25 - Sensibilização e formação 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Sensibilização e formação 

Designação da medida: Sensibilização e formação Código: Medida Spf25/Sbt27 

Tipologia: Suplementar Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT7 – Comunicação e 
governança 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE7 - Fomentar a comunicação, a sensibilização e o envolvimento dos cidadãos, dos agentes económicos e de 
outros agentes interessados no setor da água, no processo de planeamento e gestão dos recursos hídricos. 

Objetivos operacionais 

Designação: 

Promover as boas práticas para um uso eficiente da água 

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

Assegurar a integração da política da água com as políticas sectoriais 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 4 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 – 35.4 e 35.5 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf25/Sbt27 Estado de execução: Em execução. 

Designação: Sensibilização e formação 
Entidade responsável: DROTA, PNM, ARM, DRADR, DRP, 
Municípios, Principais utilizadores, DRFCN 

 

Caracterização 

Descrição 

Atualmente, a DROTA promove Ações de Educação e Sensibilização Ambiental, sobretudo dirigidas às escolas (em 
particular, o programa Eco-Escolas) mas alargadas às Casas do Povo, Centro de Idosos, aos Centros de 
Desenvolvimento Local, ou seja, tentando abranger um público cada vez mais diversificado. A água é um dos temas 
abordados nestas ações, sendo no caso particular do programa Eco-Escolas monitorizada e auditada pelos alunos 
nas escolas e havendo também um registo dos consumos em casa por parte dos Encarregados de Educação. 

Neste âmbito – Sensibilização e formação – a medida proposta no âmbito do presente PGRH envolve as seguintes 
ações: 

 Ações de educação ambiental; 

 Ações de sensibilização; 

 Ações de formação. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

Agrícola 

QSiGA 3 - Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou 
redução da biodiversidade 

QSiGA 6 - Competição de espécies não nativas com espécies 
autóctones 

QSiGA 20 – Perdas de água nos sistemas de abastecimento 
público e de rega 

QSiGA 22 - Recursos humanos especializados insuficientes 

Dificuldades na implementação das medidas 
necessárias com vista ao cumprimento dos 
objetivos ambientais estabelecidos; 

Dificuldades de resposta em tempo útil, ao 
elevado número de solicitações de utilizadores 
de recursos hídricos da região hidrográfica; 

Dificuldades de acompanhamento no terreno do 
incumprimento de condições de utilização dos 
recursos hídricos impostas nos TURH. 

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

A introdução de espécies não nativas ou exóticas 
potencialmente invasoras tem vindo a aumentar 
com a intensificação da globalização do trânsito 
de bens e pessoas, sendo atualmente 
reconhecida como uma das principais ameaças à 
biodiversidade, em particular no ambiente 
marinho. 

Indústria 

Urbano 
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Na RH10 verifica-se que as perdas de água na 
rega são relativamente elevadas, sendo 
fundamental a aplicação de medidas de redução 
de perdas de água, contabilização/cobrança de 
consumos. 

Impacte da medida 

Tipo de redução Redução dos comportamentos negligentes. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  70 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 250.000 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

OR; SEAI  

DROTA, PNM, ARM, DRADR, DRP, 
Municípios, Principais utilizadores, 

DRFCN  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos 
Ações de participação pública 
relacionadas com o PGRH (n.º/ano) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos 
Ações de informação e sensibilização 
sobre recursos hídricos (n.º/ano) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

Observações 
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Ficha de Medida Spf24/Sbt26 - Avaliação do sucesso das medidas 

RH10 Região Hidrográfica da Madeira 
Ciclo de Planeamento 

2016-2021 

Ficha de Medida 

Identificação 

Designação do programa de medida: Avaliação do sucesso das medidas 

Designação da medida: 
Avaliação do sucesso das 
medidas 

Código: Medida Spf24/Sbt26 

Tipologia: Adicional Nº de massas de água abrangidas: Todas as massas de água. 

Área temática: 
AT7 – Comunicação e 
governança 

Área abrangida (km2): Toda a RH10 

Natureza: Preventiva Prioridade: Prioritária 

Objetivos estratégicos 

Designação: 
OE7 - Fomentar a comunicação, a sensibilização e o envolvimento dos cidadãos, dos agentes económicos e de 
outros agentes interessados no setor da água, no processo de planeamento e gestão dos recursos hídricos. 

Objetivos operacionais 

Designação: 

Promover as boas práticas para um uso eficiente da água 

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

Assegurar a integração da política da água com as políticas sectoriais 

 

Enquadramento legal 

Diplomas relevantes: Norma constante da DQA: Art.º 11, número 4 

Norma constante da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 
22 de junho): artigo 30º, número 3. 

Norma constante da Portaria n.º 1284/2009: 
parte 6 –35.5 

Medida inserida no 1º ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (se aplicável) 

Código: Medida Spf24/Sbt26 Estado de execução: Em execução. 

Designação: Avaliação do sucesso das medidas Entidade responsável: DROTA 

 

Caracterização 

Descrição 

A avaliação do sucesso das medidas propostas no presente PGRH deverá ser efetivada através do acompanhamento 
da implementação das mesmas e da sua eficácia, recorrendo a indicadores de avaliação e suportando-se num 
sistema de promoção, de acompanhamento, de controlo e de avaliação (Parte 7 do PGRH). 

 Nesse sentido, propõe-se que a DROTA mantenha e atualize uma base de dados que contenha: 

 A classificação do estado das massas de água da região; 

 Os objetivos a alcançar para cada massa de água; 

 O Programa de Medidas, incluindo as medidas propostas, os prazos de implementação e as entidades 
responsáveis; 

 O sistema de indicadores; 

 Os resultados das avaliações periódicas. 

Preconiza-se uma avaliação anual suportada na quantificação dos indicadores referidos na Parte 7 do PGRH e na 
avaliação do seu progresso face à situação de referência. Neste âmbito, será essencial uma estreita articulação 
entre a DROTA e as várias entidades responsáveis pela implementação de medidas. 

Incidência da medida 

Setor abrangido Problema que visa resolver (QSiGA) Causa (s) em que incide: 

 

   

 

Impacte da medida 

Tipo de redução Assegura a execução das medidas definidas no programa de medidas. 

Viabilidade tecnológica  

Melhoria da massa de água superficial 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 

  Todas as massas de água    

      

      

Melhoria da massa de água subterrânea 

Categoria Código Designação 

Tipo de melhoria 

Estado 
ecológico/potencial Estado químico Zonas protegidas 
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  Todas as massas de água    

      

      

Programação da medida 

Calendário de execução 
Programação física e financeira 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Financeira (investimentos mil €) 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333   

Execução física (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%   

Custo total da medida 

Investimentos mil €  20 000 
Exploração e manutenção (mil € 

/ano) 3.333 

Financiamento 

Fontes de financiamento 

Fonte Comparticipação (%) Entidade responsável Entidades envolvidas 

OR; SEAI  DROTA,  

Indicadores de acompanhamento da medida 

Indicadores de monitorização 

Duração Indicador Meta Entidade responsável Periodicidade 

6 anos Reuniões do CRH (n.º/ano) 100% em 2021. DROTA Anual 

6 anos 
Participantes nas reuniões do CRH (n.º 
médio por reunião) 

100% em 2021. DROTA 
Anual 

6 anos Visitas ao site da DROTA (n.º/ano) 100% em 2021. DROTA Anual 

6 anos 
Relatórios sobre o estado das massas de 
água na região hidrográfica (n.º/ano) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos 
Ações de participação pública 
relacionadas com o PGRH (n.º/ano) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos 
Ações de informação e sensibilização 
sobre recursos hídricos (n.º/ano) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos POOCs aprovados (%) 100% em 2021. DROTA Anual 

6 anos 
Serviços relativos à gestão da água 
prestados via internet (n.º) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos 
Queixas relativas à gestão da água 
formalizadas (n.º/ano) 

100% em 2021. 
DROTA 

Anual 

6 anos 

Aplicação efetiva dos condicionamentos 
definidos na legislação vigente de 
delimitação e ocupação do Domínio 
Hídrico (%) 

100% em 2021. 

DROTA 

Anual 

Observações 
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