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1 ENQUADRAMENTO 

1.1 Quadro legal 

O reconhecimento pela Comunidade Europeia de que a água é um património a ser protegido 
e defendido como tal, levou ao estabelecimento de um quadro de ação comunitária no 
domínio da política da água através da publicação da Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro- Diretiva Quadro da Água (DQA). 

A adoção da DQA enquadra-se no contexto mais alargado de desenvolvimento da Política 
Comunitária para o Ambiente assente num processo legal transparente, eficaz e coerente 
baseado nos princípios da precaução e da ação preventiva, da correção prioritária na fonte dos 
danos causados ao ambiente e do princípio do poluidor-pagador. Esta ação preventiva tem 
como objetivo a proteção e melhoria da qualidade do ambiente, a proteção da saúde humana, 
a utilização racional e prudente dos recursos naturais, assim como contribuir para o 
cumprimento dos objetivos dos vários Acordos e Compromissos Internacionais assumidos no 
domínio da água. 

A Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 
130/2012, de 22 de junho), que transpõe para a legislação nacional a Diretiva Quadro da Água, 
refere, no seu artigo 23.º que, “cabe ao Estado, através da autoridade nacional da água, 
instituir um sistema de planeamento integrado das águas adaptado às características próprias 
das bacias e das regiões hidrográficas”. No artigo 24.º estabelece que “o planeamento das 
águas visa fundamentar e orientar a proteção e a gestão das águas e a compatibilização das 
suas utilizações com as suas disponibilidades”, de forma a garantir a sua utilização sustentável, 
proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos e fixar as normas de 
qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas. 

A DQA e a LA foram adaptadas à Região Autónoma da Madeira (RAM) através do Decreto 
Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de agosto. 

A DQA/LA tem por objetivo estabelecer um enquadramento para a proteção das águas 
superficiais interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas 
que: 

 Evite a degradação e proteja e melhore o estado dos ecossistemas aquáticos e dos 

ecossistemas terrestres e zonas húmidas diretamente associados; 

 Promova um consumo de água sustentável; 

 Reforce e melhore o ambiente aquático através da redução gradual ou a cessação de 

descargas, emissões e perdas de substâncias prioritárias; 

 Assegure a redução gradual e evite o agravamento da poluição das águas subterrâneas; 

 Contribua para mitigar os efeitos das inundações e secas. 
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Os objetivos ambientais estabelecidos na DQA/LA devem ser atingidos através da execução de 
programas de medidas especificados em Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) e 
devem ser alcançados de forma equilibrada, atendendo, entre outros aspetos, à viabilidade 
das medidas que têm de ser aplicadas, ao trabalho técnico e científico a realizar, à eficácia 
dessas medidas e aos custos operacionais envolvidos. 

O planeamento das águas visa fundamentar e orientar a proteção e a gestão das águas em 
Portugal, bem como a compatibilização das utilizações deste recurso com as suas 
disponibilidades, de forma a responder aos seguintes objetivos: 

 Garantir a sua utilização sustentável, assegurando a satisfação das necessidades das 

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

suas próprias necessidades; 

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

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

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

interesses locais; 

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

 

O processo de planeamento das águas é concretizado através da elaboração e aprovação de 
instrumentos de planeamento cujo alcance das medidas propostas varia de acordo com a 
abrangência do seu âmbito (Figura 1.1): 

 O Plano Nacional da Água (PNA), de âmbito territorial nacional; 

 Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), de âmbito territorial que abrangem as 

bacias hidrográficas integradas numa região hidrográfica; 

 Os Planos Específicos de Gestão de Águas (PEGA), que são complementares dos PGRH e 

que podem ser de âmbito territorial, abrangendo uma sub-bacia ou uma área geográfica 

específica, ou de âmbito setorial, abrangendo um problema, categoria de massa de água, 

aspeto específico ou setor de atividade económica com interação significativa com as 

águas. 
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Figura 1.1: Instrumentos do Planeamento das Águas 

 

No cumprimento da Lei da Água, particularmente no disposto no artigo 29.º, os PGRH são 
instrumentos de planeamento das águas que visam a gestão, a proteção e a valorização 
ambiental, social e económica das águas ao nível da bacia hidrográfica. 

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

Em 2012 a Comissão Europeia (CE), elaborou um relatório sobre a execução da DQA, 
nomeadamente a avaliação dos PGRH desenvolvidos pelos Estados Membros durante o 
1.ºciclo de planeamento, e preparou um documento estratégico designado por “Blueprint”, 
uma matriz destinada a preservar os recursos hídricos da Europa que consubstancia uma 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões. 

O seu objetivo a longo prazo é assegurar a sustentabilidade de todas as atividades com 
impacto na água, garantindo assim a disponibilidade de água de boa qualidade para uma 
utilização sustentável e equitativa. A matriz aponta orientações e ações estratégicas e sua 
interligação com os financiamentos comunitários para os Fundos Estruturais e de Investimento 
Europeus 2014-2020 (FEEI) e constitui uma base para o desenvolvimento dos planos de 2ª 
geração. 

Neste contexto, a atualização e revisão necessária para o 2.º ciclo de planeamento, para 
vigorar no período 2016-2021, implica em relação a cada região hidrográfica, várias fases de 
trabalho dentro dos prazos previstos na LA: 

 A elaboração do calendário e programa de trabalhos para a elaboração do PGRH, com uma 

fase de consulta pública de 6 meses; 
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 Uma atualização da caracterização das massas de água com a identificação das pressões e 

descrição dos impactes significativos da atividade humana sobre o estado das massas de 

água e a análise económica das utilizações da água (artigo 5º da DQA e do artigo 29º da 

LA); 

 A síntese das questões significativas relativas à gestão da água (QSiGA) identificadas na RH 

(artigo 14º da DQA e do artigo 85º da LA, adaptadas à RAM através do Decreto Legislativo 

Regional n.º 33/2008/M de 14 de Agosto) com uma fase de consulta pública de 6 meses; 

 A elaboração do projeto do PGRH, incluindo o respetivo programa de medidas, com uma 

fase de consulta pública de 6 meses; 

 Elaboração da versão final do PGRH e o respetivo reporte no WISE2 - The Water 

Information System for Europe. 

A Portaria n.º 1284/2009, de 19 de outubro, regulamenta o n.º 2 do artigo 29.º e estabelece o 
conteúdo dos PGRH previstos na LA. Segundo o seu anexo, os PGRH obedecem à seguinte 
estrutura: 

Volume I — Relatório: 

 Parte 1 — enquadramento e aspetos gerais; 

 Parte 2 — caracterização e diagnóstico; 

 Parte 3 — análise económica das utilizações da água; 

 Parte 4 — cenários prospetivos; 

 Parte 5 — objetivos; 

 Parte 6 — programa de medidas; 

 Parte 7 — sistema de promoção, de acompanhamento, de controlo e de avaliação; 

Volume II — Relatórios Procedimentais Complementares: 

 Parte complementar A — avaliação ambiental; 

 Parte complementar B — participação pública. 

A elaboração do PGRH é acompanhada da respetiva Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), 
dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho. 

A participação ativa e devidamente sustentada de todos os interessados, quer se trate de 
instituições quer do público em geral, em todas as fases do processo de planeamento das 
águas, é um dos requisitos constantes na DQA (artigo 14.º) e na LA (artigo 26.º e artigo 84.º) e 

                                                           
2 WISE ( http://water.europa.eu/)   
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no documento “Blueprint”. Nos termos do artigo 84.º da LA compete à Autoridade Nacional da 
Água promover a participação ativa das pessoas singulares e coletivas, durante o processo de 
elaboração dos referidos PGRH. 

Os procedimentos de consulta pública relativos ao calendário e programa de trabalhos, às 
QSiGA e ao projeto de PGRH, encontram-se preconizados no artigo 14.º da DQA e no artigo 
85.º da LA. A DQA e a LA foram adaptadas à RAM através do Decreto Legislativo Regional n.º 
33/2008/M de 14 de Agosto. 

 

1.2 Quadro institucional 

A Lei da Água alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 22 de junho, determina 
que: 

 O Estado Português deve promover a gestão sustentada das águas e prosseguir as 

atividades necessárias à aplicação da Lei em questão (artigo 5.º); 

 A Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.), enquanto autoridade nacional da 

água, representa o Estado como garante da política nacional e prossegue as suas 

atribuições ao nível territorial, de gestão dos recursos hídricos, incluindo o respetivo 

planeamento, licenciamento, monitorização e fiscalização ao nível da região hidrográfica, 

através dos seus serviços desconcentrados (artigo 7.º). 

 À autoridade nacional da água compete promover a proteção e o planeamento das águas, 

através da elaboração e execução do PNA, dos planos de gestão de bacia hidrográfica e 

dos planos específicos de gestão de águas, e assegurar a sua revisão periódica (artigo 8.º); 

 A representação dos setores de atividade e dos utilizadores dos recursos hídricos é 

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

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

de recursos hídricos; 

 Os Conselhos de Região Hidrográfica (CRH) enquanto órgãos consultivos da APA, I. P., em 

matéria de recursos hídricos, para as respetivas bacias hidrográficas nelas integradas. 

No caso da Região Autónoma da Madeira (RAM), as competências ao nível dos recursos 
hídricos encontram-se atribuídas à Direção Regional do Ordenamento do Território e 
Ambiente (DROTA), integrada na Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA), à 
qual, enquanto autoridade regional da água, compete assegurar a administração e a gestão 
das águas da Região Hidrográfica Arquipélago da Madeira (RH10) e garantir a consecução, ao 
nível da RAM, dos objetivos consagrados na Lei da Água, com as adaptações expressas no 
Decreto Legislativo Regional n.º 33/2008/M de 14 de agosto (artigo 5.º). 
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No que respeita à Região Hidrográfica Arquipélago da Madeira (RH10), o Decreto Legislativo 
Regional n.º 33/2008/M define que as competências previstas na Lei da Água são cometidas às 
seguintes estruturas institucionais, no domínio das competências atribuídas no próprio 
diploma (artigo 3.º): 

 Ao Conselho do Governo Regional, enquanto órgão máximo da Administração Pública 

Regional; 

 Ao Conselho Regional da Água (CRA), enquanto órgão representativo dos setores de 

atividade e dos utilizadores dos recursos hídricos na Região Autónoma da Madeira e 

enquanto órgão de consulta no domínio das águas; 

 À Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas (DRPRGOP), 

tendo em consideração as respetivas competências orgânicas e legais; 

 À Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA) que, como 

autoridade regional da água, representa a Região Autónoma da Madeira como garante da 

política regional das águas e prossegue atribuições de gestão dos recursos hídricos ao nível 

da Região Hidrográfica Arquipélago da Madeira (RH10), incluindo o respetivo 

planeamento, licenciamento e fiscalização; 

 À Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S. A. (APRAM), nas áreas 

do domínio público hídrico que lhe estão afetas e sob sua jurisdição, tendo em 

consideração as respetivas competências legais; 

 À Direção Regional do Equipamento Social e Conservação (DRESC), tendo em 

consideração as respetivas competências orgânicas e legais. 

A articulação dos instrumentos de ordenamento do território da RAM com as regras e os 
princípios decorrentes da Lei da Água, e dos planos de águas neles previstos, e a integração da 
política regional da água nas políticas regionais transversais de ambiente, são asseguradas pela 
autoridade regional da água e pela Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de 
Obras Públicas (DRPRGOP) no âmbito das respetivas competências (artigo 5.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de agosto). 

No Quadro 1.1 apresenta-se uma síntese das responsabilidades específicas das entidades 
competentes no domínio da gestão da água, tendo em conta o enquadramento nacional dado 
pela Lei da Água e a sua adaptação ao território da RAM pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 33/2008/M, de 14 de agosto. 
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Quadro 1.1: Entidades com responsabilidades específicas no domínio da gestão da água na RAM 
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SRA/DROTA 
■ 

□ 

■ 

□ 

■ 

□ 
□ 

■ 

□ 
■ 

■ 

□ 
■ ■ ■ 

■ 

□ 
■ 

APRAM      ■  ■ ■    

DRET        ■ ■    

DRESC        ■ ■ ■   

DRPRGOP     □ ■ 
■ 

□ 
     

SEPNA         ■    

Legenda: 

■ Implementação 

□ Elaboração 

Fonte: Adaptado de MAOTDR (2008) 
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O Quadro 1.2 apresenta uma sinopse das responsabilidades associadas às principais entidades 
com competências nas fases de elaboração, aprovação e acompanhamento do PGRH do 
Arquipélago da Madeira (RH10), ao abrigo da Lei da Água adaptada à RAM pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de agosto. 

Quadro 1.2: Entidades com responsabilidades específicas no âmbito do PGRH do Arquipélago da 
Madeira (RH10) 

Entidades Competências 
Artigos do DLR 
n.º 33/2008/M 

DROTA 

Assegurar a articulação dos instrumentos de ordenamento do território 
da Região Autónoma da Madeira com as regras e os princípios 
decorrentes da Lei da Água e dos planos de águas que a mesma prevê 

Artigo 3.º, n.º 2 

Elaborar e executar os planos 
Artigo 5.º, n.º 2, 

alínea a) 

Assegurar a realização dos objetivos ambientais e dos programas de 
medidas especificadas 

Artigo 5.º, n.º 2, 
alínea f) 

Definir a metodologia e garantir a realização da análise económica das 
utilizações dos recursos hídricos regionais, assegurar a sua revisão 
periódica e garantir a sua observância 

Artigo 5.º, n.º 2, 
alínea i) 

Definir e aplicar os programas de medidas previstos, com identificação 
da área territorial objeto das medidas de proteção e valorização dos 
recursos hídricos e da monitorização dos seus efeitos 

Artigo 5.º, n.º 2, 
alínea v) 

Disponibilizar no sítio eletrónico da autoridade regional da água Artigo 28.º 

DRPRGOP 
Assegurar a articulação dos instrumentos de ordenamento do território 
da Região Autónoma da Madeira com as regras e os princípios 
decorrentes da Lei da Água e dos planos de águas que a mesma prevê 

Artigo 3.º, n.º 2 

Conselho do 
Governo Regional 

Aprovar os planos 
Artigo 4.º, alínea 

a) 

Conselho 
Regional da Água3 

Pronunciar-se sobre a política e orientações estratégicas de 
planeamento e gestão dos recursos hídricos regionais, formular ou 
apreciar opções estratégicas para a gestão sustentável das águas 
regionais, bem como apreciar e propor medidas que permitam um 
melhor desenvolvimento e articulação das ações consagradas nos 
planos de gestão das bacias hidrográficas 

Artigo 8.º, n.º 1 

Apreciar e acompanhar a elaboração dos planos, devendo emitir 
parecer antes da respetiva aprovação 

Artigo 8.º, n.º 3, 
alínea a) 

Formular ou apreciar a proposta de objetivos de qualidade da água 
Artigo 8.º, n.º 3, 

alínea b) 

Formular propostas de interesse geral para uma ou mais bacias da 
Região Hidrográfica Arquipélago da Madeira (RH10) 

Artigo 8.º, n.º 3, 
alínea f) 

Emitir parecer sobre programas e medidas que sejam submetidas à 
apreciação pela autoridade regional da água 

Artigo 8.º, n.º 3, 
alínea h) 

No âmbito da autorização para implantação e/ou licenciamento de atividades económicas, 
destacam-se as seguintes entidades regionais com atribuições e competências na matéria: 

 Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA); 

                                                           
3 Importa referir que, embora esteja previsto na legislação, o Conselho Regional da Água (CRA) não se encontra implementado na 
Região Autónoma da Madeira (RAM). 
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 Direção Regional de Agricultura (DRA); 

 Direção Regional de Pescas (DRP); 

 Direção Regional do Turismo (DRT); 

 Direção Regional da Economia e Transportes (DRET); 

 Câmaras Municipais dos concelhos abrangidos pela RH10. 

 

O Compromisso para o Crescimento Verde assenta no fomento de um crescimento económico 
verde com impacto nacional e visibilidade internacional, com o objetivo de estimular as 
atividades económicas verdes e promover a eficiência no uso dos recursos, contribuindo assim 
para uma economia sustentável. Fixa 14 objetivos quantificados para 2020 e 2030: 

OBJETIVO 1 

Aumentar o VAB “verde” 

De 1.500 milhões de euros em 2013, para 2.100 milhões de euros em 2020 e 3.400 
milhões de euros em 2030. 

OBJETIVO 2 

Incrementar as exportações “verdes” 

De 560 milhões de euros em 2013, para 790 milhões de euros em 2020 e 1.280 milhões 
de euros em 2030. 

OBJETIVO 3 

Criar postos de trabalho “verdes” 

De 75.500 pessoas ao serviço em 2013, para 100.400 pessoas ao serviço em 2020 e 
151.000 pessoas ao serviço em 2030. 

OBJETIVO 4 

Aumentar a produtividade dos materiais 

De 1,14 €PIB/kg material consumido em 2013, para 1,17 em 2020 e 1,72 em 2030 
(assegurando o objetivo europeu de crescimento de 30% até 2030). 

OBJETIVO 5 
Aumentar a incorporação de resíduos na economia 

De 56% em 2012, para 68% em 2020 e 86% em 2030. 

OBJETIVO 6 

Privilegiar a reabilitação urbana 

De 10,3% de peso da reabilitação no conjunto do setor da construção em 2013, para 
17% em 2020 e 23% em 2030. 

OBJETIVO 7 

Aumentar a eficiência energética 

Intensidade energética: de 129 tep/M€’2011 PIB em 2013, para 122 tep/M€ PIB em 
2020 e 101 tep/M€ PIB em 2030. 

OBJETIVO 8 

Aumentar a eficiência hídrica 

De 35% de água não faturada no total da água colocada na rede em 2012, para um 
máximo de 25% em 2020 e 20% em 2030. 

OBJETIVO 9 

Aumentar a utilização de transportes públicos 

De 10.894 milhões de pkm transportados nos serviços públicos de transporte de 
passageiros em 2013, para 12.528 milhões em 2020 e 15.296 milhões em 2030. 

OBJETIVO 10 
Reduzir as emissões de CO2 De 87,8 Mt CO2 em 2005, para 68,0-72,0 Mt CO2 em 2020 
e 52,7-61,5 Mt CO2 em 2030 (contingente aos resultados das negociações europeias) 

OBJETIVO 11 

Reforçar o peso das energias renováveis 

De um peso de 25,7% no consumo final bruto de energia em 2013, para 31% em 2020 e 
40% em 2030. 
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OBJETIVO 12 

Melhorar o estado das massas de água 

De 52% das massas de água nacionais com qualidade “Boa ou Superior” em 2010, para 
79,8% em 2021 e 100% em 2027. 

OBJETIVO 13 

Melhorar a qualidade do ar 

De 14 dias em média com IQAr - Índice de Qualidade do Ar “fraco” ou “mau” em 2013, 
até um máximo de 9 dias em média em 2020 e 2 dias em média em 2030. 

OBJETIVO 14 

Valorizar a biodiversidade 

De 81 espécies e 46 habitats com estado de conservação “favorável”, estabelecido por 
região biogeográfica, em 2012, para 96 espécies e 53 habitats em 2030 com estado de 
conservação “favorável”, garantindo que, em 2020, todas as espécies e habitats 
mantêm ou melhoram o seu estado de conservação. 

A Economia Verde pode ser entendida como um sistema económico totalmente alinhado com 
os objetivos de proteção ambiental e de justiça social. O Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente (PNUA) define Economia Verde não apenas como um nexo economia/ambiente, 
mas como uma economia que resulta em níveis mais elevados de bem-estar humano e 
equidade social, enquanto reduz significativamente os riscos ambientais. Uma economia na 
qual políticas e inovações permitem que a sociedade crie mais valor, ao mesmo tempo que 
mantem os sistemas naturais que nos sustentam. 

Esta economia de baixo carbono, eficiente no uso dos recursos e socialmente inclusiva, pode 
ser conseguida através de estímulo ao investimento dirigido à redução das emissões de Gases 
com Efeito de Estufa (GEE) e da poluição, ao incremento da energia proveniente de fontes 
renováveis, ao uso eficiente dos recursos e à proteção da biodiversidade e dos serviços dos 
ecossistemas (Compromisso para o Crescimento Verde, 2015). 

Figura 1.2: Economia de Baixo Carbono, Economia Circular e Produção e Consumo Sustentáveis 

 

Uma economia que emite 
um nível mínimo, 
consensual na sociedade, 
de dióxido de carbono e 
de outros GEE. O 
essencial, neste conceito, 
é a redução, ao longo do 
tempo, da intensidade 
carbónica da economia, 
tanto em termos unitários 
(medido em CO2 por 
unidade de PIB) como em 
termos absolutos. 

Uma economia que diminui o 
consumo de recursos e 
concretiza a política dos três 
R’s: Reduz, Recicla e Reutiliza, 
ao longo de toda a cadeia de 
valor. Pode ser analisada 
como um resultado parcial da 
operacionalização de uma das 
dimensões do conceito de 
economia verde. Admite-se 
que o investimento em 
tecnologias de eficiência 
energética, hídrica e de gestão 
de resíduos/reciclagem e 
valorização não só gerará 
novas fontes de rendimento e 
emprego, como também 
contribuirá para a redução da 
pressão sobre os recursos e 
para a minimização dos 
resíduos. 

Foco particular na equidade 
intergeracional no que toca à satisfação 
das necessidades básicas e à melhoria da 
qualidade de vida, simultaneamente 
minimizando os recursos utilizados e os 
resíduos gerados ao longo de todo o ciclo 
de vida. A política dos três R’s está 
igualmente presente, quer no processo 
de produção, quer no consumo. Este 
conceito implica uma alteração 
comportamental dos consumidores e na 
organização do sistema produtivo. Está 
também imbuído do conceito de 
circularidade e admite que há um 
processo contínuo de ajustamento 
tecnológico, dos padrões de utilização 
dos recursos e da procura. 
Intrinsecamente relacionado com o 
conceito de Economia Verde, coloca a 
tónica no ciclo de vida dos produtos e 
nas políticas pelo lado da procura. 
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Assim, a reestruturação do setor das águas materializa-se em torno de seis pilares essenciais: 

 A definição de um novo quadro estratégico e de ação, formulado através do 

PENSAAR2020; 

 O reforço da independência e das competências da entidade reguladora, traduzido 

nos novos Estatutos da ERSAR, na legislação da fatura detalhada e no novo 

regulamento tarifário dos sistemas em alta; 

 Um novo modelo de financiamento, a partir dos novos fundos europeus previstos no 

Portugal 2020, orientado para a sustentabilidade ambiental e económico-financeira 

das operações e para a coesão territorial; 

 A reorganização territorial do grupo Águas de Portugal (AdP) e dos sistemas 

multimunicipais, procurando, através da agregação de sistemas, gerar economias de 

escala e de gama e promover o equilíbrio tarifário em regiões alargadas, 

enquadrando soluções para o problema dos défices tarifários crónicos; 

 A promoção de estratégias de gestão mais integradas dos serviços de abastecimento 

de água e de saneamento em alta e baixa, como forma de maximizar as sinergias 

operacionais de processo, com benefícios significativos para os consumidores; 

 A reorganização corporativa do grupo AdP, designadamente através da definição de 

serviços partilhados (e.g. contabilidade e tesouraria, recursos humanos, serviços 

jurídicos, sistemas de informação, compras, engenharia e inovação, sustentabilidade 

e responsabilidade empresarial, comunicação), proporcionando reduções de custos 

operacionais. 

 

1.3 Planos setoriais 

A gestão da água em toda a sua plenitude implica uma articulação coesa e estruturada com as 
restantes políticas setoriais por se tratar de uma temática com ramificações em todos os 
setores de atividade e por ser afetada, muitas vezes negativamente, pelos mesmos setores. 

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

De acordo com o Decreto Legislativo Regional n.º 43/2008/M, de 23 de dezembro, o sistema 
regional de gestão territorial organiza-se num quadro de interação coordenada, em dois 
âmbitos: regional e municipal, incluindo o âmbito regional os planos setoriais com incidência 
territorial. 
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O Plano Regional da Água da Madeira (PRAM), aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
38/2008/M, de 20 de agosto, consubstancia o instrumento de planeamento de recursos 
hídricos regionais, de natureza estratégica e operacional, que consagra os fundamentos e as 
grandes opções da política regional em matéria de recursos hídricos, tendo como principal 
objetivo a definição de uma política sustentável e integrada de gestão da água, e articulando-
se com os princípios e orientações do Plano Nacional da Água. 

O Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM), cuja elaboração foi determinada 
através do Despacho n.º 32277/2008, de 18 de dezembro, abrange a faixa litoral da RH10. Este 
plano tem como objetivo ordenar os usos e atividades do espaço marítimo, presentes e 
futuros, em estreita articulação com a gestão da zona costeira, garantindo a utilização 
sustentável dos recursos, a sua preservação e recuperação, potenciando a utilização eficiente 
do espaço marinho, no quadro de uma abordagem integrada e intersetorial, e fomentando a 
importância económica, ambiental e social do mar. 

Ainda no âmbito dos planos setoriais, refere-se que na RAM, não sendo aplicável o Plano 
Setorial da Rede Natura 2000, o Decreto Legislativo Regional n.º 5/2006/M, de 2 de março, 
adapta à região o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril (alterado pelo Decreto‑Lei n.º 
49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto‑Lei n.º156‑A/2013, de 8 de novembro), sendo as 
orientações de gestão para as ZPE e ZEC da RAM que integram a Rede Natura 2000 incluídas 
ao nível de Planos de Ordenamento e Gestão específicos. 

Os Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) estabelecem regimes de 
salvaguarda de recursos e valores naturais, fixando os usos e o regime de gestão compatíveis 
com a utilização sustentável do território.  

No que se refere aos PEOT aplicáveis na RAM, há naturalmente uma interligação forte entre os 
vocacionados para a gestão da faixa costeira [Planos de Ordenamento da Orla Costeira 
(POOC)] e a gestão dos recursos hídricos, definidos pela Lei n.º 54/2005 e pela Lei n.º 58/2005 
como “as águas, abrangendo ainda os respetivos leitos e margens, zonas adjacentes, zonas de 
infiltração máxima e zonas protegidas”. 

Relativamente a outros PEOT, nomeadamente os Planos de Ordenamento de Albufeiras de 
Águas Públicas (POAAP) e os Planos de Ordenamento dos Estuários (POE), estes não são 
aplicáveis na RAM. Refere-se que o Decreto-Lei n.º129/2008, de 21 de julho determina, no seu 
artigo 3.º, a elaboração de POE para diversos estuários, indicados no seu anexo I, não se 
localizando nenhum destes na RH10. 

A RH10 corresponde ao âmbito de aplicação do Plano Ordenamento do Território da Região 
Autónoma da Madeira (POTRAM). Os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 
têm um conteúdo que se relaciona, de forma mais ou menos direta, com os recursos hídricos e 
a sua gestão, nomeadamente ao definir um modelo de organização do território, 
estabelecendo: 

 A política regional em matéria ambiental, bem como a incorporação, ao nível 

regional, das políticas e das medidas estabelecidas nos planos especiais de 

ordenamento do território; 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 1 — Enquadramento e aspetos gerais                23 

 Diretrizes relativas aos regimes territoriais definidos ao abrigo de lei especial, 

designadamente, áreas de reserva agrícola, domínio hídrico, reserva ecológica e 

zonas de risco. 

De acordo com MAOTDR (2008), os Planos Diretores Municipais apresentam geralmente uma 
visão demasiado centrada nos espaços urbanos conduzindo quase sempre a que as questões 
relativas à água sejam equacionadas superficialmente e só como “condicionantes ao 
desenvolvimento”. Embora, por vezes, incluam a caracterização dos recursos hídricos 
presentes no território concelhio, é raro que as propostas de ordenamento dos PDM integrem 
uma visão estratégica de conservação destes recursos, até porque não consideram, ainda, as 
orientações dos Planos de Bacia Hidrográfica (mais recentes que os PDM de 1.ª geração). 

Espera-se assim, a criação de uma nova filosofia de planeamento e de intervenção, associada 
aos recursos hídricos, que poderá trazer várias condicionantes em áreas que têm sido tratadas, 
sobretudo nos PDM, sem considerar esta componente. É, por exemplo, o caso de perímetros 
de proteção a captações para abastecimento público, o de albufeiras que constituem origem 
de água para abastecimento com condicionantes ao nível da bacia hidrográfica, o 
reconhecimento do mau estado de massas de água que necessitem de medidas ambientais 
exigentes de recuperação, condicionando de forma sensível qualquer pressão na sua área de 
influência, entre outros (MAOTDR, 2008). 

Por outro lado, e relativamente à salvaguarda do risco associado às inundações, a Lei da Água, 
estabelece, em sede de medidas de proteção contra cheias e inundações, a obrigação de nos 
instrumentos de planeamento dos recursos hídricos e de gestão territorial serem demarcadas 
as zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias, ficando sujeitas às restrições prevista nesta 
lei. 

A transposição da salvaguarda das zonas ameaçadas pelas cheias como áreas de risco para as 
propostas de ordenamento no âmbito municipal baseia-se na aplicação de vários Decretos-Lei 
relativos ao domínio hídrico, assim como na aplicação do regime da REN, que determinam a 
sujeição a restrições de utilidade pública. 

Uma vez que de uma forma genérica, é da competência das autarquias definir os princípios e 
as regras de garantia da qualidade ambiental, as medidas relativas ao uso eficiente da água 
naturalmente incluem-se neste âmbito. As referidas medidas devem atender, nomeadamente, 
ao Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) 2012-2020, bem como ao 
programa de medidas proposto no âmbito do presente PGRH. 

 

1.3.1 Planos de Ordenamento em vigor na Área de Estudo 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) define como 
objetivo central a promoção do desenvolvimento sustentável na RAM e estabelece opções 
estratégicas territoriais para a região, nomeadamente, a promoção desse desenvolvimento, 
conciliando a promoção do bem-estar social e económico com a proteção e o aproveitamento 
racional dos valores e recursos naturais endógenos que sustentam a qualidade de vida e o 
progresso das populações. 
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Seguidamente apresentam-se os principais planos em vigor na RH10, individualizados da 
seguinte forma: 

 Plano Regional de Ordenamento do Território; 

 Plano de Ordenamento Turístico; 

 Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas; 

 Planos de Ordenamento e Gestão dos sítios da Rede Natura 2000; 

 Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF); 

 Planos Diretores Municipais. 

 

1.3.1.1 Plano de Ordenamento do Território 

Na RH10 vigora o Plano para o Ordenamento do Território na Região Autónoma da Madeira 
(POTRAM), correspondente à figura dos PROT, o qual foi aprovado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º12/95/M, de 24 de junho, com as alterações constantes do Decreto Legislativo 
Regional n.º 9/97/M, de 18 de julho. 

O POTRAM estabelece as orientações gerais de planeamento e desenvolvimento das 
intervenções respeitantes ao uso e ocupação do solo, defesa e proteção do ambiente e do 
património histórico, distribuição da população no território e estrutura da rede urbana. 

Nesse sentido, o Plano define eixos estratégicos de atuação, dos quais se destacam a 
valorização dos recursos naturais, com respeito absoluto pela paisagem humanizada, 
característica do território; a salvaguarda do património natural, histórico e cultural. 

A estruturação do território proposta no POTRAM é feita com base na definição da rede 
urbana, localização das grandes infraestruturas, hierarquização dos espaços-canais e com base 
num zonamento que inclui as seguintes classes: 

 Espaços de produção de solo urbano;  

 Espaços agroflorestais;  

 Espaços naturais e de proteção ambiental;  

 Espaços canais. 

Destas classes, os espaços naturais e de proteção ambiental integram as áreas determinantes 
para a estabilidade e perenidade dos sistemas naturais e a qualidade do ambiente em geral, 
sendo proibidos nesses espaços quaisquer usos que diminuam ou destruam as suas funções e 
potencialidades, sem prejuízo do regime legal específicos das áreas classificadas, incluindo as 
seguintes zonas: 

 Zonas naturais de uso interdito; 
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 Zonas naturais de uso fortemente condicionado; 

 Zonas naturais de uso muito condicionado; 

 Zonas naturais de uso condicionado; 

 Zonas de paisagem humanizada a proteger e zonas naturais a regenerar. 

O POTRAM inclui a delimitação das principais ribeiras, a respeitar em instrumentos de nível 
inferior, mas esta orientação está limitada ao nível das grandes opções para as Classes de 
Espaço, não se refletindo na Planta de Ordenamento ou no Regulamento. 

Referem-se ainda as seguintes orientações do POTRAM, com relevância ao nível dos recursos 
hídricos: 

 A promoção de um Plano integrado de Resíduos e depósito de materiais (artigo 11.º); 

 A obrigatoriedade de tratamento de efluentes relativa à implementação de zonas 

industriais (artigo 18.º); 

 A regulamentação das zonas de grandes infraestruturas como ETAR, estação de 

tratamento de resíduos sólidos barragens centrais hidroelétricas entre outras (artigo 

19.º); 

 A interdição de exploração de inertes nos leitos dos cursos de água nas praias e em 

toda a orla marítima (artigo 28.º). 

 

1.3.1.2 Plano de Ordenamento Turístico (POT) 

O Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira (POT) define as 
estratégias e políticas do Governo Regional para o setor do turismo, tendo sido aprovado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 17/2002/M, publicado a 29 de agosto de 2002, com as 
alterações resultantes do Decreto Legislativo Regional nº 12/2007/M, publicado a 17 de abril 
de 2007, que determina a suspensão parcial do artigo 5.º e a suspensão do artigo 6.º das 
normas de execução do POT da Região Autónoma da Madeira. 

O POT define a estratégia de desenvolvimento do turismo na região e o modelo territorial a 
adotar, com vista a orientar os investimentos, tanto públicos como privados, garantindo um 
melhor aproveitamento e valorização dos recursos humanos, culturais e naturais. Constitui 
também objetivo deste plano adequar a distribuição territorial e as características dos 
empreendimentos turísticos às realidades paisagísticas e históricas das diversas zonas da 
região e que se insiram no meio social e cultural, contribuindo para o desenvolvimento local 
integral. 
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1.3.1.3 Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP) 

O regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade encontra-se estabelecido 
pelo Decreto-Lei n.º142/2008, de 24 de julho, retificado pelo pela Declaração de Retificação 
n.º 53-A/2008, de 2 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 242/2015 de 15 de outubro e pelo 
Decreto‑Lei n.º 42‑A/2016, de 12 de Agosto. 

As áreas protegidas existentes na RH10 que dispõem de Planos de Ordenamento em vigor são 
indicadas no Quadro 1.3. 

Quadro 1.3: Planos de Ordenamento de áreas protegidas na RH10 

Nome Área Protegida Diploma de Aprovação 

Plano de Ordenamento e Gestão 
das Ilhas Desertas 

Reserva Natural das Ilhas 
Desertas 

Resolução n.º 1293/2009, de 25 de 
setembro 

Plano de Ordenamento e Gestão 
das Ilhas Selvagens 

Reserva Natural das Ilhas 
Selvagens 

Resolução n.º 1292/2009, de 25 de 
setembro 

Plano Especial de Ordenamento e 
Gestão da Reserva Natural Parcial 

do Garajau 

Reserva Natural Parcial do 
Garajau 

Resolução n.º 882/2010, de 5 de 
agosto 

Plano de Ordenamento e Gestão 
da Rede de Áreas Marinhas 
Protegidas do Porto Santo 

Rede de Áreas Marinhas 
Protegidas do Porto Santo 

Resolução n.º 1295/2009, de 25 de 
setembro 

Plano de Ordenamento e Gestão 
da Ponta de São Lourenço 

Ponta de São Lourenço 
Resolução n.º 1294/2009, de 02 de 

outubro 

Plano de Ordenamento e Gestão 
do Maciço Montanhoso Central 

Maciço Montanhoso Central 

Resolução n.º 1411/2009, de 19 de 
novembro e retificado pela Declaração 

de Retificação n.º 13/2009, de 27 de 
novembro 

Plano de Ordenamento e Gestão 
da Floresta Laurissilva 

Floresta Laurissilva 

Resolução n.º 1412/2009, de 19 de 
novembro e retificado pela Declaração 

de Retificação n.º 13/2009, de 27 de 
novembro 

O Parque Natural da Madeira, criado pelo Decreto Legislativo Regional n.º14/82/M, de 10 de 
novembro, não dispõe de POAP, embora o Decreto Legislativo Regional n.º11/85/M, de 23 de 
maio defina as medidas preventivas, disciplinares e relativas à sua preservação. O mesmo se 
verifica com a Reserva Natural da Rocha do Navio (Reserva marinha), que não dispõe de POAP, 
mas que é contemplada pelo Programa de Medidas de Gestão e Conservação do Sítio da Rede 
Natura 2000 do Ilhéu da Viúva, que se sobrepõe integralmente a esta área protegida. 

 

1.3.1.4 Planos de Ordenamento e Gestão dos Sítios da Rede Natura 2000 

O Decreto Legislativo Regional n.º 5/2006/M, de 2 de março, adapta à RAM o Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de abril (Decreto‑Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto‑Lei 
n.º156‑A/2013, de 8 de novembro), que procede à revisão da transposição para o direito 
interno das diretivas comunitárias relativas à conservação das aves selvagens (diretiva aves) e 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 1 — Enquadramento e aspetos gerais                27 

à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva habitats). Na 
Região Autónoma da Madeira existem 5 Zonas de Proteção Especial (ZPE) (de acordo com o 
Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2014/M, de 3 de março, que procede à classificação das 
ZPE da RAM) e 11 Zonas Especiais de Conservação (ZEC) que integram a Rede Natura 2000. 

No Quadro 1.4 indicam-se as ZPE e ZEC na área da RH10: 

Quadro 1.4: ZPE e ZEC na RH10 

Tipo de área 
classificada 

Código Área classificada Diploma legal 

Zona de Proteção 
Especial (ZPE) 

PTSEL0001 Ilhas Selvagens 

Decreto Regulamentar Regional n.º 
3/2014/M, de 3 de março 

PTDES0001 Ilhas Desertas 

PTMAD0001 Laurissilva da Madeira 

PTZPE0041 Maciço Montanhoso Oriental 

PTMAD0008 Ponta de São Lourenço 

Zona de Especial 
Conservação 

(ZEC)4 

PTMAD0001 Laurissilva da Madeira 

Decreto Legislativo Regional n.º 
5/2006/M, de 2 de março 

PTMAD0002 
Maciço Montanhoso Central 

da ilha da Madeira 

PTMAD0003 Ponta de São Lourenço 

PTMAD0004 Ilhéu da Viúva 

PTMAD0005 Achadas da Cruz 

PTMAD0006 Moledos‑Madalena do Mar 

PTMAD0007 Pináculo 

PTSEL0001 Ilhas Selvagens 

PTDES0001 Ilhas Desertas 

PTPOR0001 Ilhéus do Porto Santo 

PTPOR0002 Pico Branco ‑ Porto Santo. 

A aprovação dos Planos de Ordenamento e Gestão dos Sítios da Rede Natura 2000 - Região 
Autónoma da Madeira foi publicitada no Aviso n.º 4/2010/M, de 11 de janeiro, da Secretaria 
Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, incluindo a referência aos seguintes 
instrumentos: 

 Plano de Ordenamento e Gestão das Ilhas Selvagens, aprovado pela Resolução n.º 

1292/2009, de 25 de setembro, publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da 

Madeira (JORAM), 1.ª série, n.º 100, Suplemento, de 2 de outubro; 

 Plano de Ordenamento e Gestão das Ilhas Desertas, aprovado pela Resolução n.º 

1293/2009, de 25 de setembro, publicado no JORAM, 1.ª série, n.º 100, Suplemento, 

de 2 de outubro; 

                                                           
4 No âmbito do processo de atualização da Base de dados da Rede Natura 2000, que decorreu no final de 2015, 
alguns destes códigos foram alterados, nomeadamente: PTZPE0062‑ Ilhas Selvagens; PTZPE0063‑ Ilhas Desertas e ‑ 
PTZPE0064 ‑ Ponta de São Lourenço. 
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 Plano de Ordenamento e Gestão da Ponta de São Lourenço, aprovado pela Resolução 

n.º 1294/2009, de 25 de setembro, publicado no JORAM, 1.ª série, n.º 100, 

Suplemento, de 2 de outubro; 

 Plano de Ordenamento e Gestão da Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto 

Santo, aprovado pela Resolução n.º 1295/2009, de 25 de setembro, publicado no 

JORAM, 1.ª série, n.º 100, Suplemento, de 2 de outubro; 

 Plano de Ordenamento e Gestão do Maciço Montanhoso Central da ilha da Madeira, 

aprovado pela Resolução n.º 1411/2009, de 19 de novembro, publicado no JORAM, 

1.ª série, n.º 120, Suplemento, de 27 de novembro, e retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 13/2009, de 27 de novembro, publicado no JORAM, 1.ª série, n.º 120, 

3.º Suplemento, de 27 de novembro; 

 Plano de Ordenamento e Gestão da Laurissilva da Madeira; aprovado pela Resolução 

n.º 1412/2009, de 19 de novembro, publicado no JORAM, 1.ª série, n.º 120, 

Suplemento, de 27 de novembro, e retificado pela Declaração de Retificação n.º 

13/2009, de 27 de novembro, publicado no JORAM, 1.ª série, n.º 120, 3.º 

Suplemento, de 27 de novembro; 

Enumeram-se também os Programas de Medidas de Gestão e Conservação relativos a estes 
Sítios da Rede Natura 2000 da RAM, nomeadamente os seguintes: 

 Programa de Medidas de Gestão e Conservação do Sítio da Rede Natura 2000 do 

Ilhéu da Viúva; 

 Programa de Medidas de Gestão e Conservação do Sítio da Rede Natura 2000 do 

Pináculo; 

 Programa de Medidas de Gestão e Conservação do Sítio da Rede Natura 2000 dos 

Moledos - Madalena do Mar; 

 Programa de Medidas de Gestão e Conservação do Sítio da Rede Natura 2000 das 

Achadas da Cruz; 

 Programa de Medidas de Gestão e Conservação do Sítio da Rede Natura 2000 do Pico 

Branco - Porto Santo. 
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1.3.1.5 Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) 

A definição de uma política de planeamento florestal tendo em vista a valorização, a proteção 
e a gestão sustentável dos recursos florestais, constitui um dos principais desafios do setor 
florestal. 

Nessa esteira, a Lei de Bases da Política Florestal, aprovada pela Lei n.º 33/96, de 17 de agosto, 
determina que o ordenamento e a gestão florestal se fazem através de planos regionais de 
ordenamento florestal (PROF), cabendo a estes a explicitação das práticas de gestão a aplicar 
aos espaços florestais, manifestando um caráter operativo face às orientações fornecidas por 
outros níveis de planeamento e decisão política. 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal da Região Autónoma da Madeira (PROF-RAM), 
aprovado pela Resolução n.º 600/2015, de 11 de agosto, constitui um instrumento de política 
setorial que incide sobre os espaços florestais e visa estabelecer o quadro técnico e 
institucional apropriado para assegurar uma eficaz e eficiente utilização dos espaços florestais 
da Região Autónoma da Madeira, tanto por parte do setor público como do setor privado, 
tendo por base uma perspetiva de sustentabilidade económica, ambiental e social de longo 
prazo. Neste sentido, são definidos objetivos gerais e específicos para o período de vigência do 
PROF-RAM (25 anos), assim como, as medidas e normas que permitirão alcançar os mesmos. O 
PROF-RAM é enquadrado pelos princípios orientadores da política florestal, tal como 
consagrados na Lei de Bases da Política Florestal, e definido como plano setorial do sistema 
regional de gestão territorial, tal como está consagrado no Decreto Legislativo Regional n.º 
43/2008/M, de 23 de dezembro; é ainda enquadrado pela Estratégia Regional para as Florestas 
e compatibiliza-se com o Plano de Ordenamento Territorial da Região Autónoma da Madeira 
(POT-RAM) e assegura a contribuição do setor florestal para a elaboração e alteração dos 
restantes instrumentos de planeamento. 

O PROF-RAM desenvolve, a nível regional, as opções e os objetivos da Estratégia Regional para 
as Florestas, definindo as respetivas normas de execução, a expressão da política definida, 
articulando-se com os restantes instrumentos de gestão territorial. Com a finalidade de 
garantir a produção sustentada dos bens e serviços associados aos espaços florestais, o PROF-
RAM define as normas específicas de utilização e exploração florestal. 

 

1.3.1.6 Planos Diretores Municipais (PDM) 

A área de intervenção da RH10 incide totalmente em 11 concelhos, designadamente: Calheta; 
Câmara de Lobos; Funchal; Machico; Ponta do Sol; Porto Moniz; Porto Santo; Ribeira Brava; 
Santa Cruz; Santana e São Vicente. 

No Quadro 1.5 sistematizam-se os Planos Diretores Municipais (PDM) com incidência na área 
territorial do plano e a sua respetiva situação. 
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Quadro 1.5: Quadro resumo dos PDM na RH10 

PDM Aprovação Alterações/Suspensões Revisão 

Calheta 
Resolução n.º 3/2005/M, 

de 29 de março 
Resolução n.º 16/2013, de 16 de 

janeiro 
- 

Câmara de Lobos 
Resolução n.º 4/2002/M, 

de 17 de dezembro 
- Despacho n.º 5/2008/M 

Funchal 
Resolução n.º 887/97, de 

8 de agosto 
- 

Despacho n.º 7/2008 

Despacho n.º 56/2011 

Despacho n.º 45/2016 

Machico 
Resolução n.º 1442/2005, 

de 15 de novembro 
- Despacho n.º 32/2009 

Ponta do Sol 
Resolução n.º 464/2013, 
de 16 de maio de 2013 

- - 

Porto Moniz 
Resolução n.º 2/2004/M, 

de 24 de abril 
- - 

Porto Santo 
Resolução n.º 856/1999, 

de 16 de junho 

1ª Alteração por adaptação: Edital, 
de 28 de dezembro de 2010 

2ª Alteração por adaptação: 
EDITAL, de 19 de julho de 2012 

- 

Ribeira Brava 
Resolução n.º 2/2002/M, 

de 26 de agosto 
- Despacho n.º 33/2009 

Santa Cruz 
Resolução n.º 3/2004/M, 

de 4 de junho 
Declaração de retificação n.º 

3/2013, de 6 de fevereiro 
- 

Santana 
Resolução n.º 1/2004/M, 

de 25 de março 
- - 

São Vicente 
Resolução n.º 3/2002/M, 

de 17 de setembro 
Aviso n.º 8144/2012, de 14 de 

junho 

Despacho n.º 6/2008/M 

Despacho n.º 54/2011 

Fonte: JORAM – Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira. 

 

1.3.2 Planos de Ordenamento em falta / em elaboração na Área de 
Estudo 

1.3.2.1.1 Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) 

Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) surgem como um instrumento 
enquadrador para a melhoria, valorização e gestão dos recursos presentes no litoral. Estes 
planos preocupam-se, especialmente com a proteção e integridade biofísica do espaço, com a 
valorização dos recursos existentes e com a conservação dos valores ambientais e 
paisagísticos. 

Constituem objetivos dos POOC a definição de regimes de salvaguarda, proteção e gestão 
estabelecendo usos preferenciais, condicionados e interditos na área de intervenção, e a 
articulação e compatibilização, na respetiva área de intervenção os regimes e medidas 
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constantes noutros instrumentos de gestão territorial e instrumentos de planeamento das 
águas. 

Os POOC são instrumentos de natureza regulamentar da competência da administração 
central, tem como objeto as águas marítimas costeiras e interiores e respetivos leitos e 
margens. 

Os POOC abrangem uma faixa ao longo do litoral, a qual se designa por zona terrestre de 
proteção, com a largura máxima de 500 metros contados a partir do limite das águas do mar 
para terra e uma faixa marítima de proteção até à batimétrica dos 30 metros, com exceção das 
áreas sob jurisdição portuária, e identificam e definem nomeadamente: 

 O regime de salvaguarda e proteção para a orla costeira, com o objetivo de garantir 

um desenvolvimento equilibrado e compatível com os valores naturais, sociais, 

culturais e económicos, com a identificação de atividades proibidas, condicionadas e 

permitidas na área emersa e na área imersa, em função dos níveis de proteção 

definidos; 

 As medidas de proteção, conservação e valorização da orla costeira, com incidência 

nas faixas terrestre e marítima de proteção e ecossistemas associados; 

 As propostas de intervenção referentes a soluções de defesa costeira, transposição 

de sedimentos e reforço do cordão dunar; 

 As propostas e especificações técnicas de eventuais ações e medidas de emergência 

para as áreas vulneráveis e de risco; 

 O plano de monitorização da implementação do POOC. 

Na RAM não existem POOC aprovados. 

 

1.4 Objetivos 

O PGRH constitui o instrumento de excelência para a gestão dos recursos hídricos, 
fundamental para a garantia de qualidade de vida e de desenvolvimento dos setores. Os 
objetivos e medidas necessárias para os atingir têm interferência na vida das empresas e das 
pessoas pelo que o envolvimento dos stakeholders e do público em geral é fundamental para 
desenvolver um instrumento participativo e contribuir para uma tomada de decisão 
consciente. 

A gestão por objetivos e a participação ativa dos stakeholders na definição de prioridades e 
estratégias de atuação, realizada de forma articulada entre as diferentes temáticas, facilita a 
atribuição de responsabilidades individuais bem como a conjugação de esforços que 
potenciam sinergias, evitando a duplicação de esforços. 
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Assim, dando cumprimento ao estipulado na DQA e na Lei da Água, este documento dá 
continuidade ao processo de revisão e atualização dos primeiros PGRH. Na RAM, a elaboração 
da 2.ª Geração do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira 
(PGRH10), para o período de 2016-2021, foi determinada através da Resolução n.º 840/2015 
Conselho do Governo, publicada na I série do JORAM de 28 de setembro. 

A identificação das Questões Significativas da Gestão da Água (QSiGA) foi colocada à 
participação pública entre 10 de maio e 10 de novembro de 2016. 

Por sua vez, a versão provisória do PGRH, o qual é constituído pelos Volumes I e II, foi colocada 
em consulta pública entre 09 de junho e 09 de dezembro de 2016. 

Volume I 

Parte 1 – Enquadramento e Aspetos Gerais 

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

Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico 

A Parte 2 inclui: 

 A caracterização geral da região hidrográfica; 

 A caracterização das massas de água; 

 A caracterização das pressões significativas; 

 A análise dos programas de monitorização; 

 A avaliação do estado das massas de água. 

 A análise das disponibilidades e necessidades de água; 

 A análise de perigos e riscos. 

Parte 3 – Análise Económica das Utilizações da Água 

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

Parte 4 – Cenários Prospetivos 

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

Parte 5 – Objetivos 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 1 — Enquadramento e aspetos gerais                33 

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

Parte 6 – Programas de Medidas 

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

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

Parte 7 – Sistema de Promoção, Acompanhamento e Avaliação 

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

Volume II 

Avaliação Ambiental Estratégica 

A realização de uma Avaliação Ambiental ao nível do planeamento e da programação garante 
que os efeitos ambientais são tomados em consideração durante a elaboração de um plano ou 
programa e antes da sua aprovação. 

Participação Pública 

Identifica o conjunto de partes interessadas envolvidas, os métodos de comunicação e 
interação preferencialmente utilizados, estabelecidos de acordo com respetivo planeamento 
temporal, atendendo aos objetivos de envolvimento definidos para o PGRH e as ações 
desenvolvidas ao longo do processo de elaboração do plano. 

 

1.5 Delimitação geográfica 

No âmbito do Relatório Síntese da Caracterização da Região Hidrográfica do Arquipélago da 
Madeira (SRA, 2006), a RH10 é definida como tendo uma área de 2.248 km2, correspondendo 
ao Arquipélago da Madeira, localizado no oceano Atlântico, entre os paralelos 30°01’ e 33°08’ 
de latitude norte e os meridianos 15°41’ e 17°16’ de longitude oeste. Compreende o território 
das ilhas da Madeira e do Porto Santo e dois grupos de ilhas sem população permanente, as 
Desertas e as Selvagens. 

A área da RH10 corresponde às ilhas (801,1 km2) e à área correspondente às águas costeiras 
(1.446,9 km2). 
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A RAM enquadra 11 concelhos abrangidos na íntegra pelo perímetro da RH10 conforme 
representado na Figura 1.3. 

Figura 1.3: Delimitação geográfica da RH10 

 

 

No Quadro 1.6 identificam-se os concelhos e freguesias abrangidos na íntegra pela RH10, de 
acordo com o Código da Divisão Administrativa do Instituto Nacional da Estatística (INE), bem 
como os respetivos códigos de dois dígitos de nomenclatura territorial. 
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Os limites administrativos considerados no PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) 
correspondem aos definidos pela CAOP 2012.01. 

Quadro 1.6: Níveis de divisão administrativa (RH10) 

Concelho Freguesia 

Calheta 

Arco da Calheta 

Calheta 

Estreito da Calheta 

Fajã da Ovelha 

Jardim do Mar 

Paul do Mar 

Ponta do Pargo 

Prazeres 

Câmara de Lobos 

Câmara de Lobos 

Curral das Freiras 

Estreito de Câmara de Lobos 

Quinta Grande 

Jardim da Serra 

Funchal 

Imaculado Coração de Maria 

Monte 

Santa Luzia 

Santa Maria Maior 

Santo António 

São Gonçalo 

São Martinho 

São Pedro 

São Roque 

Sé 

Machico 

Água de Pena 

Caniçal 

Machico 

Porto da Cruz 

Santo António da Serra 

Ponta do Sol 

Canhas 

Madalena do Mar 

Ponta do Sol 

Porto Moniz 
Achadas da Cruz 

Porto Moniz 
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Concelho Freguesia 

Ribeira da Janela 

Seixal 

Ribeira Brava 

Campanário 

Ribeira Brava 

Serra de Água 

Tabua 

Santa Cruz 

Camacha 

Caniço 

Gaula 

Santa Cruz 

Santo António da Serra 

Santana 

Arco de São Jorge 

Faial 

Santana 

São Jorge 

São Roque do Faial 

Ilha 

São Vicente 

Boaventura 

Ponta Delgada 

São Vicente 

Porto Santo Porto Santo 

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

No Quadro 1.7 apresenta-se, para cada concelho: 

 A área total do concelho (com base na CAOP 2012.01); 

 A população residente no concelho (dados dos Censos 2011). 

 

Quadro 1.7: Concelhos, área e população residente 

Concelho Área total (km2) População Residente (2011) 

Calheta 111,50 11.521 

Câmara de Lobos 52,14 35.666 

Funchal 73,33 111.892 

Machico 68,33 21.828 

Ponta do Sol 46,19 8.862 
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Concelho Área total (km2) População Residente (2011) 

Porto Moniz 82,93 2.711 

Porto Santo 42,59 5.483 

Ribeira Brava 65,41 13.375 

Santa Cruz 67,53 43.005 

Santana 95,56 7.719 

São Vicente 78,82 5.723 

RAM 801,12 267.785 

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

 

 

 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 1 — Enquadramento e aspetos gerais                38 

2 AVALIAÇÃO DO 1º CICLO DE PLANEAMENTO (2009-2015) 

2.1 Delimitação das massas de água superficial e subterrânea 

O Quadro 2.1 apresenta as massas de água por categoria identificadas na RH10 para o 1.º ciclo 
de planeamento. 

Quadro 2.1: Massas de água por categoria identificadas na RH10 

Categoria Naturais 
Fortemente 

modificadas (N.º) 
Artificiais (N.º) TOTAL (N.º) 

Superficiais 

Rios 94 - - 94 

Águas costeiras 8 - - 8 

SUB-TOTAL 102 - - 102 

Subterrâneas 4 - - 4 

TOTAL 106 - - 106 

 

2.2 Pressões sobre as massas de água 

Um dos aspetos que concorrem para a descrição de uma dada região hidrográfica, de acordo 
com o disposto na DQA, é a identificação das pressões antropogénicas significativas a que as 
massas de águas de superfície de cada região hidrográfica podem estar sujeitas. 

A análise das pressões sobre as massas de água do 1.º ciclo de planeamento teve por base a 
avaliação das: 

 Pressões qualitativas, tópicas e difusas; 

 Pressões quantitativas, associadas às atividades que extraem água para fins diversos; 

 Pressões hidromorfológicas associadas a alterações físicas nos leitos e nas margens 

das massas de água, de origem antropogénica, que têm como impacte alterações nos 

regimes hidráulico e hidrológico dessas massas de água; 

 Pressões biológicas que podem ter um impacte direto ou indireto nos ecossistemas 

aquáticos, como a pesca ou a introdução de espécies exóticas. 

 

No Quadro 2.2 apresenta-se, de forma sucinta e por setor de atividade, as cargas geradas na 
RH10. 
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Quadro 2.2: Cargas poluentes5 provenientes dos vários setores naRH10 

Setor 
Carga rejeitada (Ton/ano) 

CQO CBO5 SST Ntotal Ptotal 

Urbano 8.185,8 4.277,5 3.936,4 766,4 151,1 

Industrial 3.758,2 376,7 627,7 96,5 14,3 

Agropecuária 2,0 0,8 0,5 926,9 457,9 

Agricultura - - - 1.805,2 240,1 

Golfe - - - 33,4 10,3 

TOTAL 11.946,1 4.654,9 4.564,6 3.628,4 873,7 

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

De acordo com o levantamento efetuado no 1.º ciclo de planeamento a percentagem de 
massas de águas afetadas por cada uma das pressões significativas distribuiu-se de acordo com 
o Gráfico 2.1. 

Gráfico 2.1: Percentagem de massas de água afetadas na RH10 

 

Fonte: ANNEX TO Article 18 Implementation Report for the Water Framework Directive Member State 
specific annexes Portugal. 

 

2.3 Estado das massas de água 

A classificação do estado das massas de água do 1.º ciclo foi realizada com base nos dados 
recolhidos no âmbito dos programas de monitorização e, nos casos da inexistência de dados, 
foi utilizada modelação e análise pericial. 

                                                           
5 CQO – Carência Química de Oxigénio 
CBO5 – Carência Bioquímica de Oxigénio (a cinco dias) 
SST – Sólidos Suspensos Totais 
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A avaliação do estado ecológico das águas superficiais teve por base os critérios definidos no 
documento “Critérios para a classificação do estado das massas de água superficiais – rios e 
albufeiras”, produzido, em 2009, pelo antigo Instituto Nacional da Água. 

O projeto “Avaliação do Estado Ecológico das Massas de Água Costeiras e de Transição 
Adjacentes” teve como objetivo estabelecer os métodos de avaliação e os valores limite para a 
caracterização de águas costeiras e de transição, bem como a determinação das condições de 
referência para o potencial ecológico das massas fortemente modificadas. Atendendo que os 
resultados obtidos no 1.º exercício de intercalibração não foram conclusivos, a classificação do 
primeiro ciclo teve algumas limitações. 

A avaliação do estado das massas de água subterrâneas engloba a avaliação do estado 
quantitativo e do estado químico, tendo-se adotado a metodologia proposta pelo Guia n.º 18 
“Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment” (CE, 2009). 

 

2.3.1 Águas superficiais 

Para as águas superficiais, o estado global é resultado da combinação entre o estado ou 
potencial ecológico e o estado químico, sendo necessário complementar esta classificação 
através da avaliação do estado das zonas protegidas. 

O Quadro 2.3 e Quadro 2.4 resumem a classificação do estado (ecológico e químico) das 
massas de água superficiais identificadas na RH10. 

Quadro 2.3: Classificação do estado ecológico das massas de água naturais 

Classificação 
Massas de Água 

N.º % 

Excelente 25 25 

Bom 24 24 

Razoável 18 18 

Medíocre 21 21 

Mau 0 0 

Desconhecido 14 14 

TOTAL 102 100 

Fonte: ANNEX TO Article 18 Implementation Report for the Water Framework Directive Member State 
specific annexes Portugal. 

Da totalidade de massas de água presentes na RH10, i.e. 102 massas de água, o estado mais 
preponderante é o “excelente” (atribuído a 25% das massas de água); 24% apresentam 
classificação “bom”, 18% a classificação “razoável” e 21% a classificação “medíocre”. Para 14% 
das massas de água não foi determinado o estado ecológico (estado desconhecido). 
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Quadro 2.4: Classificação do estado químico das massas de água naturais 

Classificação 
Massas de Água 

N.º % 

Bom 49 48 

Medíocre 0 0 

Desconhecido 53 52 

TOTAL 102 100 

Fonte: ANNEX TO Article 18 Implementation Report for the Water Framework Directive Member State 
specific annexes Portugal. 

Quanto à classificação do estado químico, para a grande maioria das massas de água – 52%, 
não foi determinado o estado (estado desconhecido). Por sua vez, em 48% das massas de água 
o estado químico obteve a classificação de “bom”. 

 

2.3.2 Águas subterrâneas 

No caso das águas subterrâneas o estado global é obtido através da combinação do estado 
químico e do estado quantitativo, sendo necessário complementar esta classificação através 
da avaliação do estado das zonas protegidas. 

O Quadro 2.5 e o Quadro 2.6 apresentam um resumo do estado das massas de água 
subterrâneas identificadas na RH10 no âmbito do PGRH. 

Quadro 2.5: Classificação do estado químico das massas de água subterrâneas 

Classificação 
Massas de água 

N.º % 

Bom 3 75 

Medíocre 0 0 

Desconhecido 1 25 

TOTAL 4 100 

Fonte: ANNEX TO Article 18 Implementation Report for the Water Framework Directive Member State 
specific annexes Portugal. 

Os dados referentes à qualidade da água subterrânea analisados no âmbito da avaliação do 
estado químico (Quadro 2.5) evidenciam que da totalidade das massas de água subterrâneas, 
i.e. 4 massas de água, a maioria (75%) possui a classificação “bom”. Por sua vez, para 25% das 
massas de água não foi determinado o estado (estado desconhecido). 
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Quadro 2.6: Classificação do estado quantitativo das massas de água subterrâneas 

Classificação 
Massas de água 

N.º % 

Bom 4 100 

Medíocre 0 0 

Desconhecido 0 0 

TOTAL 4 100 

Fonte: ANNEX TO Article 18 Implementation Report for the Water Framework Directive Member State 
specific annexes Portugal. 

Quanto aos dados da qualidade da água subterrânea analisados no âmbito da avaliação do 
estado quantitativo (Quadro 2.6), verifica-se que a totalidade das massas de água subterrâneas 
possui a classificação “bom”. 

 

2.4 Objetivos ambientais 

A Portaria n.º 1284/2009, de 19 de outubro, refere os objetivos ambientais para as águas 
superficiais, para as águas subterrâneas e para as zonas protegidas, bem como as massas de 
água que devem ser consideradas prioritariamente para efeitos da decisão do objetivo 
ambiental a ser atingido em 2015. 

O objetivo ambiental geral da DQA, e consequentemente da Lei da Água, é o de alcançar os 
objetivos ambientais definidos referentes ao bom estado e bom potencial das massas de água, 
o mais tarde até 2015. 

Contudo, o artigo 50.º da Lei da Água prevê a possibilidade de prorrogação de prazo do 
alcance do bom estado das massas de água para 2021 e 2027, uma vez que estejam 
preenchidos os requisitos do artigo 52.º do mesmo diploma, desde que, em alternativa, não se 
verifique mais nenhuma deterioração no estado da massa de água afetada ou se verifiquem as 
seguintes condições: 

 As necessárias melhorias no estado das massas de água não poderem ser todas 

razoavelmente alcançadas devido, pelo menos, a uma das seguintes razões: 

 A escala das melhorias necessárias só poder ser, por razões de exequibilidade técnica, 

realizada por fases que excedam o calendário exigível; 

 Ser desproporcionadamente dispendioso complementar as melhorias nos limites do 

calendário exigível; 

 As condições naturais não permitirem melhorias atempadas do estado da massa de 

água; 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 1 — Enquadramento e aspetos gerais                43 

 A prorrogação do prazo bem como a respetiva justificação serem especificamente 

referidas e explicadas no plano de gestão de bacia hidrográfica; 

 As prorrogações serem limitadas a períodos que não excedam o período abrangido 

por duas atualizações do plano de gestão de bacia hidrográfica, exceto no caso de as 

condições naturais serem tais que os objetivos não possam ser alcançados nesse 

período; 

 Tenham sido inscritos no plano de gestão de bacia hidrográfica uma breve descrição 

das medidas para que as massas de água venham progressivamente a alcançar o 

estado exigido no final do prazo prorrogado, a justificação de eventuais atrasos 

significativos na aplicação dessas medidas e o calendário previsto para a respetiva 

aplicação. 

Nas massas de água em que o bom estado ou bom potencial não seja atingido até 2027, a 
opção por objetivos menos exigentes (derrogações) só poderá ser justificada se não se 
verificar mais nenhuma deterioração no estado da massa de água afetada e se: 

 As águas estiverem tão afetadas pela atividade humana ou o seu estado natural seja 

tal que se revele inexequível tecnicamente, ou desproporcionadamente oneroso, 

alcançar o objetivo ambiental fixado; 

 As necessidades ambientais e socioeconómicas servidas por tal atividade humana não 

puderem ser satisfeitas por outros meios que constituam uma opção ambiental 

melhor que não implique custos desproporcionados; 

 Atendendo aos impactes associados à atividade humana ou à poluição que não 

puderem ser evitados, o objetivo ambiental fixado corresponder, no caso das águas 

de superfície, ao mais alto estado ecológico e químico possível e, no caso das águas 

subterrâneas, à menor modificação possível no estado; 

 Forem especificamente incluídos no PGRH os objetivos ambientais menos exigentes e 

a sua justificação, bem como a indicação de que mesmos sejam revistos de seis em 

seis anos. 

Com base na informação do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) do 1.º ciclo, no quadro 
seguinte apresentam-se os objetivos ambientais estabelecidos para as massas de água de 
superfície. 
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Quadro 2.7: Objetivos ambientais para as massas de água de superfície 

Objetivos Ambientais 
N.º massas de água para as 

quais se estabelece o objetivo 
ambiental 

N.º massas de água em estado 
bom (ou superior) 

Estado bom (ecológico + químico) 
mantido/melhorado até 2015 

49 (41 Rios / 8 Águas Costeiras) 49 (De 102 massas de água) 

Estado bom (ecológico + químico) 
atingido até 2015 

8 (Rios) 57 (De 102 massas de água) 

Estado bom (ecológico + químico) 
atingido até 2021 

11 (Rios) 68 (De 102 massas de água) 

Estado bom (ecológico + químico) 
atingido até 2027 

20 (Rios) 88 (De 1026 massas de água) 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). Volume I – Relatório. Parte 5 – Objetivos; 2014. 

O quadro seguinte indica os objetivos ambientais estabelecidos para as massas de água 
subterrâneas. 

Quadro 2.8: Objetivos ambientais para as massas de água subterrâneas 

Objetivos Ambientais Identificação das massas de água 

Estado bom mantido ou melhorado até 2015 
3 das 4 massas de água subterrânea 

(Paul da Serra, Maciço Central, Caniçal) 

Estado bom atingido até 2015 
3 das 4 massas de água subterrânea 

(Paul da Serra, Maciço Central, Caniçal) 

Estado bom atingido até 2021 
4 das 4 massas de água subterrânea 

(Paul da Serra, Maciço Central, Caniçal e Porto Santo) 

Estado bom atingido até 2027 
4 das 4 massas de água subterrânea 

(Paul da Serra, Maciço Central, Caniçal e Porto Santo) 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). Volume I – Relatório. Parte 5 – Objetivos; 2014. 

 

2.5 Avaliação do programa de medidas do PGRH 

São consideradas medidas de base as necessárias ao cumprimento dos objetivos ambientais 
estabelecidos nos artigos 45.º a 47.º da Lei da Água, bem como os objetivos específicos da 
legislação nacional e comunitária de proteção das águas. 

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 DQA, na Lei da Água 
e no Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março. 

                                                           
6 Para 14 massas de água naturais não é estabelecido qualquer objetivo de alcance do bom estado (ecológico e químico) ou um 
objetivo menos exigente, dado que foram classificadas com estado indeterminado em 2009. 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 1 — Enquadramento e aspetos gerais                45 

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. 

O programa de medidas proposto no presente PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) é 
composto por 35 medidas. 

As medidas propostas, 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 água (quantidade e qualidade), distribuem-se pelas seguintes áreas temáticas: 

 Qualidade da Água (AT1); 

 Quantidade de água (AT2); 

 Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico (AT3); 

 Quadro institucional e normativo (AT4); 

 Quadro económico e financeiro (AT5); 

 Monitorização, investigação e conhecimento (AT6); 

 Comunicação e governança (AT7). 

Para a RH10, o número de medidas distribuíram-se de acordo com o disposto no Gráfico 2.2, 
sendo que cerca de 34% correspondiam a medidas de monitorização, investigação e 
conhecimento. 

Gráfico 2.2: Distribuição das medidas definidas no 1.º ciclo de planeamento por área temática 
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As medidas propostas no âmbito do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10) são as 
apresentadas no quadro seguinte: 

Quadro 2.9: Medidas propostas e respetiva tipologia e custo estimado, por área temática 

Área temática 
Tipologia de 

medida 
Medidas propostas 

Custo 
estimado 

AT1 – Qualidade 
da água 

Base 

Proteção das captações de água superficial 120.000€ 

Proteção da qualidade da água em captações de 
água subterrânea 

340.000€ 

Outras medidas 
(de base) 

Redução e controlo das fontes de poluição pontual 12.400.000€ 

Redução e controlo das fontes de poluição difusa 4.400.000€ 

AT2 – 
Quantidade de 

água 

Base 

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

superficial 

13.900.000€ 

Outras medidas 
(de base) 

Proteção da quantidade de água explorada em 
captações de água subterrânea 

100.000€ 

Proteção das Zonas de Infiltração Máxima 100.000€ 

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

70.000€ 

Suplementar 
Planos de contingência e prioridades em caso de 

escassez 
30.000€ 

AT3 – Gestão de 
riscos e 

valorização do 
domínio hídrico 

Base Proteção contra cheias e inundações 1.100.000€ 

Outras medidas 
(de base) 

Melhoria das condições hidromorfológicas e 
ecológicas das massas de água superficiais 

350.000€ 

Prevenção e minimização dos efeitos da poluição 
acidental 

50.000€ 

Suplementar Gestão integrada da evolução da zona costeira 250.000€ 

AT4 – Quadro 
institucional e 

normativo 

Base 
Ferramentas de apoio à aplicação da legislação 

nacional e comunitária de proteção da água 
30.000€ 

Suplementar 

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

70.000€ 

Elaboração de documentos reguladores para a 
RH10 

20.000€ 

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

20.000€ 

Estudos para definição e reavaliação de limiares de 
qualidade para as massas de água subterrânea 

onde ocorrem enriquecimentos naturais de 
determinadas substâncias 

40.000€ 

Regulamentação e aplicação da Taxa de Recursos 
Hídricos (TRH) 

50.000€ 

AT5 – Quadro 
económico e 

financeiro 

Outras medidas 
(de base) 

Recuperação dos custos dos serviços de águas 80.000€ 

Suplementar 
Simplificação e harmonização dos tarifários dos 

sistemas urbanos 
30.000€ 
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Área temática 
Tipologia de 

medida 
Medidas propostas 

Custo 
estimado 

AT6 – 
Monitorização, 
investigação e 
conhecimento 

Base 

Reformulação da rede de vigilância das águas 
superficiais 

180.000€ 

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

410.000€ 

Reformulação das redes de monitorização da 
quantidade das águas superficiais 

200.000€ 

Implementação das redes de monitorização 
piezométrica e de qualidade das massas de água 

subterrânea 
380.000€ 

Aferição dos elementos de qualidade biológica 
utilizados no sistema de classificação 

50.000€ 

Outras medidas 
(de base) 

Plano de prevenção e minimização do risco de 
intrusão salina 

200.000€ 

Melhoria do inventário de pressões 170.000€ 

Potenciação da recarga artificial 50.000€ 

Suplementar 

Reavaliação da delimitação de determinadas 
massas de água superficiais 

30.000€ 

Desenvolvimento de estudos para definição e 
implementação de rede de monitorização das 

nascentes 
100.000€ 

Melhoria do conhecimento sobre as massas de 
água subterrânea 

80.000€ 

Avaliação das relações água subterrânea/água 
superficial e ecossistemas dependentes 

50.000€ 

AT7 – 
Comunicação e 

governança 

Suplementar Sensibilização e formação 70.000€ 

Adicional Avaliação do sucesso das medidas 20.000€ 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10). Volume I – Relatório. Parte 6 – Programa de Medidas; 
2014. 

Ainda relativamente ao programa de medidas, importa salientar que não foi possível avaliar 
em todo o seu alcance o potencial do programa de medidas do 1.º ciclo, uma vez que o PGRH 
apenas entrou em vigor em 2014 (Resolução n.º 81/2014, de 25 de fevereiro de 2014), sendo 
que o tempo decorrido entre a sua aprovação e o início do 2.º ciclo de planeamento (cuja 
elaboração foi determinada através da Resolução n.º 840/2015 Conselho do Governo, 
publicada na I série do JORAM de 28 de setembro), não permitiu que se concretizassem e 
verificassem alterações significativas no estado das massas de água. Na maioria dos casos só 
houve tempo para a aplicação das medidas ainda sem tempo para que os meios / massas de 
água tenham respostas no sentido de melhorar o seu estado (capacidade e tempo de resposta 
do meio). 

 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 1 — Enquadramento e aspetos gerais                48 

2.6 Balanço do 1.º ciclo de planeamento 

A LA estabelece ainda no seu artigo 1.º um conjunto de objetivos adicionais que se relacionam 
com aspetos como: 

 Mitigar os efeitos das inundações e das secas; 

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

subterrânea de boa qualidade; 

 Proteger as águas marinhas, sobretudo as territoriais; 

 Assegurar o cumprimento dos objetivos de acordos internacionais pertinentes, incluindo 

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

Na generalidade, nos PGRH de 1.º ciclo, o tratamento destes objetivos foi realizado de uma 
forma menos detalhada do que o efetuado para os objetivos ambientais, sendo apenas 
estabelecidos objetivos genéricos, sem metas quantificadas em termos de valores-alvo para a 
maioria dos objetivos. 

No 2.º ciclo de planeamento importa desenvolver esforços no sentido de promover um 
tratamento mais aprofundado destes objetivos, garantindo uma efetiva integração e 
articulação entre as diferentes dimensões da política da água nos PGRH. 

Nos próximos ciclos de planeamento é fundamental um significativo esforço e investimento 
nas redes de monitorização e em sistemas de vigilância e alerta, o que passará por uma 
otimização e reforço das redes de estações de qualidade e quantidade, tendo em vista a 
avaliação do estado das massas de água, a eficácia das medidas, o cumprimento dos objetivos 
ambientais, a melhoria do inventário das pressões e a otimização do controlo de emissões. 

As pressões constituem a matéria-prima para os processos de licenciamento, modelação e 
investimento definidos nos programas de medidas. Num raio de ação mais próximo, 
encontram-se algumas medidas que se consideram suficientemente estruturantes para que a 
curto prazo possam acrescentar qualidade ao processo de identificação e caracterização das 
pressões qualitativas e quantitativas, nomeadamente a obrigatoriedade de reporte eletrónico 
no que diz respeito aos títulos de utilização do domínio hídrico que obrigue à transmissão dos 
dados de autocontrolo. 
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LEGISLAÇÃO 

Aviso n.º 4/2010/M, de 11 de janeiro: aprovação dos Planos de Ordenamento e Gestão dos 
Sítios da Rede Natura 2000 - Região Autónoma da Madeira. 

Declaração de Retificação n.º 53-A/2008: retifica o Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, 
do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 
que estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade e revoga os 
Decretos-Leis n.º 264/79, de 1 de agosto, e 19/93, de 23 de janeiro, publicado no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 142, de 24 de julho de 2008. 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril: transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (relativa à conservação das aves selvagens) e da 
Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (relativa à conservação dos habitats 
naturais e da fauna e da flora selvagens). 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro: procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de abril. 

Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março: complementa a transposição da Diretiva n.º 
2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio da política da água, em desenvolvimento do regime 
fixado na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho: estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação 
dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem 
jurídica interna a Diretiva n.º 2001/42/CE, de 27 de junho, e a Diretiva n.º 2003/35/CE, de 26 
de maio. 

Decreto-Lei n.º 129/2008, de 21 de julho: aprova o regime dos planos de ordenamento dos 
estuários. 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho: estabelece o regime jurídico da conservação da 
natureza e da biodiversidade e revoga os Decretos-Leis n.º 264/79, de 1 de agosto, e 19/93, de 
23 de janeiro. 

Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho: procede à segunda alteração à Lei n.º 58/2005, de 
29 de dezembro. 

Decreto‑Lei n.º156‑A/2013, de 8 de novembro: procede à segunda alteração ao Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de abril, que procedeu à transposição da Diretiva n.º 79/409/CEE, do 
Conselho, de 2 de abril, relativa à conservação das aves selvagens (diretiva aves) e da Diretiva 
n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens (diretiva habitats), transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do 
Conselho, de 13 de maio. 

Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro: procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de julho, que aprova o regime jurídico da conservação da natureza e da 
biodiversidade. 
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Decreto‑Lei n.º 42‑A/2016, de 12 de agosto: cria o Fundo Ambiental, estabelecendo as regras 
para a respetiva atribuição, gestão, acompanhamento e execução e extingue o Fundo 
Português de Carbono, o Fundo de Intervenção Ambiental, o Fundo de Proteção dos Recursos 
Hídricos e o Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 

Decreto Legislativo Regional n.º14/82/M, de 10 de novembro: cria o Parque Natural da 
Madeira. 

Decreto Legislativo Regional n.º 11/85/M, de 23 de maio: fixa medidas preventivas, 
disciplinares e de preservação relativas ao Parque Natural da Madeira. 

Decreto Legislativo Regional n.º 12/95/M, de 24 de junho: aprova o Plano para o Ordenamento 
do Território na Região Autónoma da Madeira (POTRAM). 

Decreto Legislativo Regional n.º 9/97/M, de 18 de julho: altera o Decreto Legislativo Regional 
n.º 12/95/M, de 24 de Junho [aprova o Plano para o Ordenamento do Território na Região 
Autónoma da Madeira (POTRAM)]. 

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2002/M, de 29 de agosto: aprova o Plano de Ordenamento 
Turístico da Região Autónoma da Madeira. 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2006/M, de 2 de março: adapta à Região Autónoma da 
Madeira o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 
de fevereiro, que procede à revisão da transposição para o direito interno das diretivas 
comunitárias relativas à conservação das aves selvagens (diretiva aves) e à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva habitats). 

Decreto Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de agosto: adapta à Região Autónoma da 
Madeira a Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água, bem como o 
Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, que complementa o regime jurídico consagrado na 
Lei da Água. 

Decreto Legislativo Regional n.º 38/2008/M, de 20 de agosto: aprova o Plano Regional da Água 
da Região Autónoma da Madeira. 

Decreto Legislativo Regional n.º 43/2008/M, de 23 de dezembro: define o sistema regional de 
gestão territorial. 

Despacho n.º 32277/2008, de 18 de dezembro: elaboração do Plano de Ordenamento do 
Espaço Marítimo. 

Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000: 
estabelece o quadro de ação comunitária no domínio da política da água. Foi transposta para o 
direito nacional através da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. 

Lei n.º 33/96, de 17 de agosto: estabelece a Lei de Bases da Política Florestal.  

Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro: estabelece a titularidade dos recursos hídricos.  
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Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro: aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica 
nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, 
e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas.  

Portaria n.º 1284/2009, de 19 de outubro: estabelece o conteúdo dos planos de gestão da 
bacia hidrográfica. 
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