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NRC Nível de Recuperação de Custos 
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OMT Organização Mundial do Turismo 

OO Objetivo Operacional 
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PEGA Plano Específico de Gestão de Águas 

PEGA Plano Específico de Gestão de Águas 

PENP 2014-2020 Plano Estratégico Nacional para as Pescas 2014-2020 

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

águas residuais 

PEOT Planos Especiais de Ordenamento do Território 

PERSU 2020 Estratégia para o Setor dos Resíduos 

PETI 2014-2020 Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 

PGBH Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica 

PGRH Plano de Gestão de Região Hidrográfica 

PGRH10 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira 

PIB Produto Interno Bruto 

PIDDAR 
Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região 

Autónoma da Madeira 

PNA Plano Nacional da Água 

PNAAS Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde 

PNAC Programa Nacional das Alterações Climáticas 

PNAC Programa Nacional de Alterações Climáticas 

PNAEE 2016 Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 2016 

PNAER 2020 Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis 2020 

PNBEPH Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico 

PNDFCI Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

PNM Parque Natural da Madeira 

PNPOT Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

PNTN Programa Nacional de Turismo de Natureza 

PNUA Programa das Nações Unidas para o Ambiente 

PNUEA 2012-2020 Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012-2020 

PO Madeira 14-20 Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020 

POAAP Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas 

POAP Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas 

POC Programas da Orla Costeira 

POEM Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo 

POEM Planos de Ordenamento dos Estuários 

POEM Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo 

POSEUR Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 

POT Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira 

POTRAM Plano Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira 

PPERAM Plano de Política Energética da Região Autónoma da Madeira 
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PRAM Plano Regional da Água da Madeira 

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

PRODERAM Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma da Madeira 

PROF Planos Regionais de Ordenamento Florestal 

PRTR Pollutant Release and Transfer Register 

PSR Pressure-State-Reponse 

PSR Pressure-State-Reponse 

PSRN 2000 Plano Setorial da Rede Natura 2000 

QEPiC Quadro Estratégico para a Política Climática 

QSiGA Questões Significativas Relativas à Gestão da Água 

RAM Região Autónoma da Madeira 

RCE Rácio Custo-Eficácia 

RCP Representative Concentration Pathways 

REF Regime Económico e Financeiro 

RH Região Hidrográfica 

RH10 Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira 

RN2000 Rede Natura 2000 

RNAP Rede Nacional de Áreas Protegidas 

RSU Resíduos Sólidos Urbanos 

SAL Superfície Agrícola Utilizada 

SAU Superfície Agrícola Utilizada 

Sbt Medidas propostas que se aplicam às massas de água subterrâneas 

SDM Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A. 

SEAI Sistemas Estruturais de Apoio ao Investimento 

SEPNA Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 

SER Secretaria Regional de Educação 

SIC Sítio de Importância Comunitária 

SMART Specific, Measurable, Achievable and Agreed, Relevant and Time-related 

SNAC Sistema Nacional de Áreas Classificadas 

Spf Medidas propostas que se aplicam às massas de água superficiais 

SRA Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais 

SRE Secretaria Regional de Educação 

SRF Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública 

SRPC Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM 

SST Sólidos Suspensos Totais 

STTRSRAM 
Sistema de Transferência e de Triagem de Resíduos Sólidos da Região Autónoma 

da Madeira 

TRH Taxa de Recursos Hídricos 
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TURH Títulos de utilização de recursos hídricos 

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

UAG Unidade de Gás 

UE União Europeia 

UE28 União Europeia 28 países 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNFCCC Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas 

VAB Valor Acrescentado Bruto 

VE Vetores Estratégicos 

VMA Valor Máximo Admissível 

WEI Water Exploitation Index 

ZEC Zonas Especiais de Conservação 

ZPE Zonas de Proteção Especial 
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1 CENÁRIOS PROSPETIVOS 

1.1 Pressupostos e metodologia 

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

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

de planeamento (2016-2021). 

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

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

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

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

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

Neste contexto, são apresentados de seguida cenários de desenvolvimento para cada setor, 
com base na análise conjugada dos seguintes elementos: 

 Políticas setoriais e cenários socioeconómicos de desenvolvimento oficiais; 

 Contributos dos representantes dos setores analisados; 

 Determinação dos coeficientes de afetação da área dos concelhos às regiões 

hidrográficas. 

De modo a representar o mencionado clima de incerteza, e em coerência com orientações da 

Agência Portuguesa do Ambiente nos Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas de Portugal 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 4 — Cenários prospetivos              14 

Continental, numa perspetiva de uniformidade e comparabilidade do PGRH da RH10 com os 

demais exercícios de planeamento dos recursos hídricos, são definidos três cenários prospetivos, a 

saber: 

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

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

analisados; 

 Cenário Minimalista, face às tendências atuais dos setores analisados; 

 Cenário Maximalista, que prevê maior dinamização e crescimento dos setores. 

Estes cenários são desenvolvidos de acordo com três horizontes de planeamento (Figura 1.1), 

designadamente: 

 Situação atual: 2015; 

 Curto prazo: 5 anos (2021); 

 Médio prazo: 11 anos (2027). 

 

Figura 1.1: Horizontes de planeamento 

 

Fonte: APA, 2015 

Neste contexto, ressalva-se que, ainda que a atual conjuntura económica permita antever que 
o cenário real irá corresponder a um cenário Minimalista, recomenda-se no planeamento da 
água a opção por um cenário Maximalista, não obstante a possível indução de distorções ao 
nível das incompatibilidades e vocações setoriais, que deverão ser corrigidas. 
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Pretende-se ainda, que os cenários de análise apresentados no presente relatório possam 
contribuir, ao nível da gestão dos recursos hídricos, no sentido de: 

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

água e a sua classificação efetiva; 

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

mitigar as diferenças referidas no ponto anterior; 

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

ambientais. 

 

1.1.1 Políticas sectoriais 

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

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

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

A análise documental efetuada objetivou sistematizar as linhas orientadoras setoriais, 
regionais, nacionais e internacionais que possam ter impacte na gestão dos recursos hídricos, 
nomeadamente no estado das massas de água, tendo sido agrupada nas seguintes temáticas: 

 Políticas para a água e o ambiente; 

 Outras políticas setoriais; 

 Políticas de desenvolvimento e ordenamento do território. 

Em complemento, procede-se a uma abordagem aos principais investimentos estruturantes, em 

curso ou previstos, com influência na gestão dos recursos hídricos da região hidrográfica em 

estudo. 
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Quadro 1.1: Principais estratégias, planos e programas setoriais relevantes 

 

ESTRATÉGIAS, PLANOS E PROGRAMAS NATUREZA 
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Plano Nacional da Água (PNA) Setorial X X X X X X X X X X 

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

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

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

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

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

Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020) Setorial X X X X X X     

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

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

Estratégia Nacional para as Florestas Setorial  X   X     X 

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

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

Orientações Estratégicas para o Setor Marítimo Portuário Setorial       X X X  

Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios Setorial  X        X 

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

de águas residuais 

Setorial 
X  X X X      

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



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 4 — Cenários prospetivos              17 
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Plano Estratégico Nacional para as Pescas (PENP) 2014-2020 Setorial    X   X X X  

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

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

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

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

Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH) Setorial      X     

Programa Nacional de Turismo de Natureza Setorial     X     X 

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

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

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

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

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

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI 2014-2020) Sectorial     X    X  

Plano de Desenvolvimento Económico e Social da RAM 2014-2020 (PDES 2014-2020) Transversal X X X X X X X X X X 

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

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

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

Programa de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2014-2020 Transversal X   X X X  X X X 
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Plano de Política Energética da RAM (PPERAM) Setorial    X  X     

Plano de Ordenamento Turístico da RAM (POT) Setorial     X  X X X  

Estratégia CLIMA‑Madeira Transversal X X X X X X X X X X 

Plano Regional de Ordenamento Florestal da RAM (PROF‑RAM) Setorial          X 
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1.1.1.1 Políticas da água e ambiente 

Os principais instrumentos em vigor aplicáveis ao setor da água na RAM são o Plano Regional 
da Água da Madeira (PRAM) e o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da 
Madeira (PGRH10). De cariz nacional, aplica-se, ainda, o Plano Nacional da Água (PNA), o 
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) e o Plano Estratégico de 
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PENSAAR 2020). 

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

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

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

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

 Princípio da gestão integrada das águas; 

 Princípio da precaução; 

 Princípio da prevenção; 

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

 Princípio do valor económico da água; 

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

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

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

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

superficiais e subterrâneas; 

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

seja compatível com os objetivos de proteção dos recursos; 

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

abastecimento humano; 
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 Gestão economicamente eficiente da água. 

Pela sua particular relevância como instrumentos de política no contexto da gestão dos 
recursos hídricos, de seguida procede-se a uma abordagem mais pormenorizada acerca dos 
seguintes instrumentos: Plano Nacional da Água (PNA), Plano Regional da água da Madeira 
(PRAM) e Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA). 

 

1.1.1.1.1 Plano Nacional da Água (PNA) 

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

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

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

necessidades de água; 

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

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

numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; 

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

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

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

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

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

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

setores associados às principais utilizações da água e que têm responsabilidades na 

execução dos programas de medidas definidos; 

 Desenvolvimento de mecanismos eficazes para garantir o envolvimento e 

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

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

como à dimensão territorial do país; 

 Criação de mecanismos de capacitação dos agentes relevantes, compreendendo 

nomeadamente os decisores, os técnicos da administração e os utilizadores da água, 
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incluindo a oferta de cursos de formação e a promoção de iniciativas que permitam a 

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

solução de problemas prioritários; 

 Reforço dos sistemas de gestão de informação, incluindo a aquisição, tratamento e 

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

condições para a sua gestão eficiente.” 

 

1.1.1.1.2 Plano Regional da Água da Madeira (PRAM) 

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

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

São objetivos estratégicos do PRAM: 

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

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

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

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

proteção dos recursos hídricos regionais; 

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

humanas; 

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

hídrico regional, incluindo o seu ordenamento e ocupação; 

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

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

e comunitárias sobre a matéria; 

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

atividades associadas ao domínio da água; 
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 A monitorização contínua, a inventariação e cadastro com especial relevância para os 

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

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

processo de planeamento e gestão dos recursos hídricos regionais; 

 O conhecimento e investigação; 

 A avaliação sistemática do Plano Regional da Água. 

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

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

Metas (2020) 

Parâmetros Ilha da Madeira Ilha de Porto Santo 

Usos e abastecimento de água 

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

Utilização da Água Subterrânea (%) 30 1 

Utilização da Água Dessalinizada (%) - 88 

Perdas (%) 30 15 

População servida por sistemas públicos (%) 98 100 

Capitação média (l/hab dia) 390 390 

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

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

Perdas nos sistemas de abastecimento (%) 25 25 

Utilização da Água Subterrânea (%) 30 - 

Utilização sectorial de água – Turismo (%) 64 85 

Utilização sectorial da água – Industria (%) 93 85 

Dotação de rega (m³/ha) 5800 4200 

Utilização sectorial da água – Agricultura (%) 42 12 

Garantia de fornecimento de Caudais (%) 80 80 

Eficiência de rega (%) 70 85 

Perdas do sistema de rega (%) 30 15 

Nível de modernização da rega (%) 70 - 

Capacidade de regularização sazonal (%); 15 60 

Utilização de água subterrânea – Agricultura (%) 30 10 

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

Proteção das Águas e Controlo da Poluição 

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

Nível de atendimento com sistemas de tratamento adequado (%) 85 85 
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Metas (2020) 

Parâmetros Ilha da Madeira Ilha de Porto Santo 

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

35 - 

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

12 - 

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

100 - 

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

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

0 0 

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

100 100 

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

100 100 

Origens de água protegidas (%) 100 100 

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

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

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

100 100 

Prevenção de Riscos Naturais e Induzidos pela Atividade Humana 

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

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

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

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

Segurança contra a ação marítima costeira (%) 100 100 

Ordenamento das Ocupações de Domínio Hídrico 

Domínio Hídrico com cartografia digital (%) 100 100 

POOC’s aprovados (%) 100 100 

Sistema Económico e Financeiro 

Sustentabilidade económico-financeira do setor (%) 100 100 

Fonte: Adaptado de PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10); 2014. 

 

1.1.1.1.3 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10) 

A Resolução n.º 81/2014, de 25 de fevereiro de 2014, aprova o Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica do Arquipélago da Madeira, que integra a região hidrográfica 10 (RH10), 
doravante designado por PGRH do Arquipélago da Madeira. 

O PGRH10, enquanto instrumento de planeamento das águas, visa a gestão, a proteção e a 
valorização ambiental, social e económica das águas da bacia hidrográfica a que respeita, e 
assegura a aplicação da Diretiva Quadro da Água (DQA, Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro). 
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O PGRH10 pretende contribuir, de forma integrada e articulada com as demais figuras de 
planeamento, para orientar a proteção e a gestão das águas e a compatibilização das suas 
utilizações com as respetivas disponibilidades de forma a (n.º 1 do Artigo 24.º da Lei da Água): 

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

das gerações atuais sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades; 

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

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

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

individuais e os interesses locais; 

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

O PGRH10, enquanto instrumento de planeamento das águas, visa a gestão, a proteção e a 
valorização ambiental, social e económica das águas ao nível da bacia hidrográfica a que 
respeita. Deste modo, o plano compreende e estabelece: 

 A caracterização e delimitação das águas superficiais e subterrâneas existentes na 

região hidrográfica; 

 A identificação das pressões e descrição dos impactes significativos da atividade 

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

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

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

necessidades; 

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

com parâmetros biológicos, hidromorfológicos e físico-químicos; 

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

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

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

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

específicos de gestão das águas; 

 A identificação das redes de monitorização e a análise dos resultados dos programas 

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

subterrâneas, bem como sobre as zonas protegidas; 
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 A análise económica das utilizações da água, incluindo a avaliação da recuperação de 

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

combinação de medidas com melhor relação custo-eficácia; 

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

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

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

ambientais; 

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

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

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

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

 O reconhecimento, a especificação e a fundamentação das condições que 

justifiquem: (i) A extensão de prazos para a obtenção dos objetivos ambientais; (ii) A 

definição de objetivos menos exigentes; (iii) A deterioração temporária do estado das 

massas de água; (iv) A deterioração do estado das águas; (v) O não cumprimento do 

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

águas superficiais; 

 A identificação das entidades administrativas competentes e dos procedimentos no 

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

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

consequentes alterações produzidas nos planos; 

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

substâncias perigosas; 

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

ambientais, devidamente calendarizados, espacializados, orçamentados e com 

indicação das entidades responsáveis pela sua aplicação. 

 

1.1.1.1.4 Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) 

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

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

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

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

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

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

 Consumo industrial – atingir uma eficiência de utilização da água de 85% (partindo de uma 

eficiência de cerca de 70%). 

 

1.1.1.1.5 Estratégia CLIMA‑Madeira – Estratégia de Adaptações às Alterações 
Climáticas na RAM 

A Estratégia CLIMA-Madeira, que integra o conhecimento sobre a influência do clima com 
vários setores – agricultura e florestas, biodiversidade, energia, recursos hídricos, riscos 
hidrogeomorfológicos, saúde humana e turismo – define uma abordagem integrada 
enunciando medidas orientadoras que permitem a adaptação da Região às alterações 
climáticas, com a redução da sua vulnerabilidade aos impactes das mesmas. 

A Estratégia CLIMA-Madeira define seis objetivos principais que guiam o seu desenvolvimento 
e tornam objetiva a sua implementação: 

Melhorar o conhecimento sobre a relação do sistema climático com o sistema natural e 

humano da RAM. É fundamental alicerçar a Estratégia CLIMA-Madeira no melhor 

conhecimento sobre as relações diretas e indiretas que o clima e a sua alteração têm sobre os 

vários subsistemas da RAM, em especial, nos setores considerados prioritários (agricultura, 

florestas, biodiversidade, energia, recursos hídricos, riscos hidrogeomorfológicos, saúde 

humana e turismo); 

Reduzir a vulnerabilidade da RAM aos impactes das alterações climáticas. Uma das 

motivações principais para o desenvolvimento e implementação da Estratégia CLIMA-Madeira 

é reduzir os efeitos adversos do clima no bem-estar social da RAM, através de documentos de 

capacidade adaptativa; 

Explorar as oportunidades. As alterações climáticas são um tema transversal que poderá criar 

oportunidades em alguns segmentos socioeconómicos, sendo fundamental estar atento a 

estas e potenciá-las, sempre que possível; 
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Promover a adaptação com base na evidência demonstrada por estudos científicos e boas 

práticas. Uma boa forma de lidar com a incerteza inerente à complexidade deste tema e de 

tornar a Estratégia CLIMA-Madeira eficaz, evitando a má adaptação, é apoiar a mesma em 

evidências cientificas e práticas; 

Integrar a adaptação nos instrumentos governativos vigentes na RAM. A Estratégia CLIMA-

Madeira pretende operacionalizar o processo de adaptação, através do uso dos instrumentos 

governativos existentes, integrando neles as suas propostas. 

Promover o envolvimento e potenciar as sinergias entre as várias partes interessadas no 

processo de adaptação. Dada a complexidade do processo de adaptação e do seu carácter 

urgente e transversal, a Estratégia CLIMA-Madeira apela à participação no seu processo e 

inclui decisões que incorporem a diversidade de pontos de vista sobre o problema e que 

sejam suportadas pelos agentes regionais. 

 

1.1.1.1.6 Plano Regional de Ordenamento Florestal da RAM (PROF‑RAM) 

Aprovado pela Resolução n.º 600/2015, de 11 de agosto, o Plano Regional de Ordenamento 
Florestal da RAM (PROF‑RAM) constitui um instrumento setorial de gestão territorial onde se 
estabelecem as normas de intervenção sobre a ocupação e a utilização dos espaços florestais, 
de acordo com os objetivos estratégicos definidos para os mesmos, tendo como finalidade 
garantir a maximização do aproveitamento do conjunto dos bens e serviços associados aos 
espaços florestais numa perspetiva de uso múltiplo sustentável. 

Tendo por base a análise de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças foi 
possível definir, de forma criteriosa, objetivos estratégicos para a região PROF. Por forma a 
facilitar a sua organização e análise, os objetivos estratégicos gerais para a Região foram 
divididos em quatro categorias distintas: 

 Objetivos para aproveitar potencialidades (isto é, explorar os pontos fortes de forma 

a aproveitar as oportunidades); 

 Objetivos para ultrapassar constrangimentos (utilizar os pontos fortes para evitar as 

ameaças); 

 Objetivos para vencer vulnerabilidades (ultrapassar os pontos fracos de modo a 

aproveitar as oportunidades); 

 Objetivos para mitigar problemas (minimizar os pontos fracos e as ameaças). 

Os objetivos estratégicos gerais para o território abrangido pelo PROF-RAM para o prazo de 
vigência do Plano (25 anos) e para o longo prazo (50 anos) encontram-se descriminados no 
quadro seguinte: 
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Quadro 1.3: Objetivos estratégicos gerais para o território abrangido pelo PROF-RAM a 25 e 50 anos 

CATEGORIAS OBJETIVOS GERAIS A 25 ANOS OBJETIVOS GERAIS A 50 ANOS 
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 Garantir a conservação dos habitats e das 
espécies da fauna e da flora protegidas da 
RAM; 

 Promover a valorização paisagística dos 
espaços florestais da RAM, 
nomeadamente nas envolventes das áreas 
urbanas e nas zonas utilizadas para a 
produção de lenho e frutos; 

 Aumentar a diversidade da oferta de 
atividades de recreio e lazer nos espaços 
florestais, nomeadamente na proximidade 
dos principais centros urbanos; 

 Manter a proporção do território da RAM 
ocupada por espaços florestais; 

 Aumentar o nível de armazenamento de 
carbono dos espaços florestais da RAM; 

 Aumentar a área de floresta cultivada com 
base em espécies indígenas, assim como a 
sua representatividade relativamente a 
espécies florestais exóticas; 

 Aumentar a produção lenhosa e de frutos 
de espécies florestais ou agroflorestais na 
RAM; 

 Aumentar a diversidade de espécies de 
árvores florestais ou agroflorestais 
utilizadas para a produção de lenho e 
frutos; 

 Promover a produção de compotas, 
licores, aguardentes e ervas aromáticas, 
entre outros, com base em produções 
florestais; 

 Desenvolver o uso múltiplo dos espaços 
florestais, nomeadamente ao nível da 
caça, pesca e produção de mel. 

 Garantir a conservação dos habitats e das 
espécies da fauna e da flora protegidas 
da RAM e fomentar a expansão da atual 
área da floresta natural; 

 Assegurar que as áreas florestais da RAM 
possuem um elevado valor paisagístico, 
principalmente nos locais mais 
procurados para atividades de recreio e 
lazer e nas zonas envolvendo áreas 
urbanas; 

 Garantir que a totalidade dos espaços 
florestais da RAM é considerada nas 
estratégias de suporte e diversificação de 
atividades de recreio e lazer (maximizar 
os serviços prestados pela área 
disponível); 

 Assegurar que os espaços florestais se 
mantêm como um elemento estruturante 
do ambiente, economia e paisagem 
regionais; 

 Fazer com que a produção de lenho e 
frutos com base em espécies indígenas 
contribua significativamente para a 
economia regional; 

 Fazer com que a oferta em produtos 
lenhosos e frutos na RAM se baseie quer 
em espécies exóticas, quer em espécies 
indígenas; 

 Fazer com que os produtos tradicionais 
baseados em produções florestais (como 
por ex.º frutos silvestres e compotas) 
contribuam significativamente para a 
economia regional; 

 Fazer com que os espaços florestais 
contribuam de forma significativa para o 
aumento da produção regional de mel; 

 

eficiente dos recursos cinegéticos e 
piscícolas por parte da DRFCN, 
nomeadamente ao nível do reforço das 
populações cinegéticas e de 
repovoamento piscícola. 
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CATEGORIAS OBJETIVOS GERAIS A 25 ANOS OBJETIVOS GERAIS A 50 ANOS 
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 Sensibilizar a população para a 

importância da preservação dos 
ecossistemas florestais e naturais de 
modo a assegurar que a mesma possui um 
elevado sentido de respeito pelos 
mesmos, reconhecendo a sua importância 
ambiental, social e económica; 

 Reduzir a vulnerabilidade dos espaços 
florestais da RAM à doença da murchidão 
dos pinheiros e a outros agentes bióticos 
nocivos; 

 Garantir uma correta disponibilização de 
meios materiais para técnicos e elementos 
da polícia florestal afetos à DRFCN; 

 Aumentar a capacidade de vigilância da 
polícia florestal; 

 Assegurar a formação contínua dos 
elementos afetos à DRFCN; 

 Assegurar formação especializada e 
contínua aos corpos de bombeiros da 
RAM relativamente às melhores técnicas 
de combate a incêndios florestais; 

 Garantir o contínuo ordenamento da 
atividade silvopastoril. 

 Garantir que a população da RAM possui 
um elevado sentido de respeito pelos 
ecossistemas florestais e naturais, 
reconhecendo a sua importância 
ambiental, social e económica; 

 Assegurar que a doença da murchidão 
dos pinheiros não constitui um entrave 
ao desenvolvimento do setor florestal na 
RAM; 

 Assegurar a manutenção de um elevado 
nível de especialização dos elementos 
afetos à DRFCN; 

 Assegurar que a atividade dos elementos 
afetos à DRFCN não é afetada de forma 
significativa por restrições ao nível de 
meios; 

 Garantir que os valores médios de área 
ardida anual sofrem uma redução ao 
longo do período, em resultado da 
melhoria contínua da estrutura regional 
afeta à prevenção e combate a incêndios 
florestais; 

 Garantir que a Região não possui 
problemas de erosão e de degradação 
ambiental associados a más práticas de 
silvopastorícia. 
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CATEGORIAS OBJETIVOS GERAIS A 25 ANOS OBJETIVOS GERAIS A 50 ANOS 
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 Controlar e fiscalizar as atividades de 

recreio e lazer de modo a assegurar a 
conservação dos habitats e das espécies 
da fauna e da flora protegidas da RAM; 

 Elaborar e implementar planos de gestão 
florestal nas áreas públicas e 
comunitárias, tornando-as modelos a 
seguir pelos proprietários privados; 

 Incentivar a criação de superfícies de 
gestão única de área adequada à 
exploração florestal; 

 Incentivar a gestão dos espaços florestais 
por parte dos proprietários privados; 

 Incentivar a realização de planos de 
gestão por parte de proprietários 
privados; 

 Promover a utilização eficaz dos apoios ao 
investimento; 

 Aumentar a capacidade de produção de 
plantas por parte dos viveiros florestais 
afetos à DRFCN, sobretudo de espécies 
indígenas, de modo a que se possam 
cumprir os objetivos de expansão de áreas 
arborizadas; 

 Aumentar a capacidade de ações 
vigilância e de primeira intervenção na 
ilha da Madeira; 

 Reduzir o número médio de ignições e de 
área ardida anual na RAM; 

 Garantir que as zonas com maior 
suscetibilidade a erosão se encontram a 
ser geridas de acordo com corretas 
normas técnicas; 

 Assegurar o apoio técnico aos 
proprietários, nomeadamente nas áreas 
do planeamento e gestão, de modo a 
promover a melhoria contínua dos 
processos de gestão dos espaços florestais 
da RAM; 

 Assegurar a monitorização do 
desenvolvimento dos espaços florestais e 
o cumprimento do PROF-RAM; 

 Garantir a compilação sistemática de 
informação relativa às produções 
florestais (lenho e frutos em quantidade e 
valor) e a sua disponibilização à população 
em geral; 

 Garantir a atualização do cadastro das 
propriedades florestais. 

 Assegurar a manutenção do equilíbrio 
entre a utilização dos espaços florestais 
para atividades de recreio e lazer e a 
conservação da fauna e da flora 
protegidas da RAM, num cenário de 
expectável aumento da procura; 

 Fazer com que a generalidade dos 
terrenos florestais privados sejam alvo de 
gestão; 

 Assegurar que os incêndios florestais não 
constituem um elemento dissuasor do 
investimento privado em espaços 
florestais; 

 Assegurar que a floresta da região 
cumpre integralmente a sua função na 
interceção e infiltração das águas 
pluviais, e de controlo de caudais e 
escoamento superficial; 

 Garantir que as zonas sensíveis do ponto 
de vista da erosão são alvo de técnicas de 
gestão que permitam a conservação do 
solo e a pedogénese; 

 Garantir que a produção de plantas em 
viveiro se encontra apta a responder à 
procura por parte dos setores público e 
privado; 

 Garantir a disponibilização de apoio 
técnico aos proprietários privados de 
modo a assegurar a melhoria contínua 
dos processos de gestão dos espaços 
florestais da RAM; 

 Assegurar que a atualização do 
planeamento dos espaços florestais à 
escala regional é efetuada com base em 
informação sólida, recolhida em 
inventários florestais e em publicações 
estatísticas; 

 Assegurar a existência de estatísticas 
regulares e relativas à produção florestal 
(tipologia, quantidade e valor) e que a 
mesma é integrada nos processos de 
planeamento e gestão à escala local e 
regional; 

 Manter permanentemente atualizado o 
cadastro das propriedades florestais e 
fazer com que esta informação se 
encontra permanentemente disponível 
para a Região, incluindo a informação de 
base cartográfica. 
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CATEGORIAS OBJETIVOS GERAIS A 25 ANOS OBJETIVOS GERAIS A 50 ANOS 
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 Aumentar a atual área sob gestão pública 
(administração regional e local); 

 Garantir um esforço continuado na 
promoção da gestão dos espaços 
florestais por parte dos proprietários, 
mantendo um quadro estável de 
disponibilização de apoios financeiros e 
técnicos; 

 Promover a criação e o desenvolvimento 
de novos mercados associados a produtos 
florestais; 

 Estudar os melhores métodos de 
exploração florestal em zonas de declives 
acentuados; 

 Conduzir vários ensaios em diferentes 
locais e recorrendo a diferentes espécies 
de modo a estudar os acréscimos médios 
anuais e a sua relação com as condições 
edafoclimáticas presentes na RAM; 

 Assegurar a existência de cursos 
profissionais que compreendam a 
exploração dos espaços florestais na RAM; 

 Dar início à criação de “matas-modelo” 
sob gestão pública, como forma de testar 
e demonstrar as potencialidades dos 
espaços florestais da RAM. 

 Garantir que não existem áreas de 
elevado risco de erosão com usos do solo 
desadequados; 

 Garantir que as zonas florestais com bom 
potencial produtivo se encontram a ser 
alvo de gestão ativa; 

 Assegurar a existência de canais sólidos 
de escoamento dos produtos florestais 
da RAM e seus derivados; 

 Garantir a existência de canais que 
permitam uma fácil divulgação a agentes 
públicos e privados de informação 
relativa às inovações verificadas nos 
processos de gestão e exploração 
florestais; 

 Aprofundar o conhecimento 
relativamente às produtividades e 
localizações ideais de diferentes espécies 
florestais na RAM; 

 Fazer com que a gestão de espaços 
florestais constitua uma atividade 
atrativa para a população jovem; 

 Criação de “matas-modelo” de modo a 
exemplificar as rentabilidades que se 
podem retirar dos espaços florestais da 
RAM. 

Fonte: SRA; 2015. 

 

1.1.1.2 Outras Políticas setoriais 

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

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

 Promover ou manter o bom estado das massas de água; 

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

hídricos; 

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

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

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

com vista à proteção dos recursos hídricos; 

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

rega até sistemas de monitorização da qualidade da água; 

 Proteger a natureza e a conservação dos recursos hídricos; 

 Recuperar a qualidade dos recursos ambientais; 

 Apostar nas energias renováveis; 

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

dentro do total respeito pela conservação da natureza e a sustentabilidade 

ambiental. 

 

1.1.1.2.1 Transversais 

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

A Estratégia Nacional para a Gestão Integrada de Zonas Costeiras (ENGIZC), aprovada pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2009, de 8 de setembro, estabelece um referencial 
estratégico para a gestão integrada e participada da zona costeira para um horizonte temporal 
de 20 anos. De acordo com este documento legal, a ENGIZC tem como visão alcançar em 2029 
uma zona costeira harmoniosamente desenvolvida e sustentável, tendo por base uma 
abordagem sistémica e de valorização dos seus recursos e valores identitários. 

Do ponto de vista estratégico são preconizadas opções que apontam para: 

 Um modelo de ordenamento e desenvolvimento da zona costeira que articule as 

dinâmicas socioeconómicas com as ecológicas na utilização dos recursos e na gestão 

de riscos (abordagem ecossistémica); 

 Um modelo institucional alicerçado na articulação de competências baseada na 

corresponsabilização institucional e no papel coordenador de uma entidade de 

âmbito nacional; 

 Um modelo de governança assente na cooperação público-privado, que aposte na 

convergência de interesses através do estabelecimento de parcerias, da 

corresponsabilização e da partilha de riscos. 
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No sentido de concretizar a visão e as opções estratégicas elencadas, a ENGIZC assume quatro 

objetivos de caráter transversal, complementados por quatro objetivos de caráter temático. 

Constituem objetivos transversais: 

 Desenvolver a cooperação internacional; 

 Reforçar e promover a articulação institucional e a coordenação de políticas e 

instrumentos; 

 Desenvolver mecanismos e redes de monitorização e observação; 

 Promover a informação e a participação pública. 

Quanto aos objetivos temáticos, foram adotados os seguintes: 

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

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

social e económica; 

 Promover o desenvolvimento sustentável de atividades geradoras de riqueza e que 

contribuam para a valorização de recursos específicos da zona costeira; 

 Aprofundar o conhecimento científico sobre os sistemas, os ecossistemas e as 

paisagens costeiros. 

 

1.1.1.2.1.2 Estratégia Nacional para o MAR 2013-2020 

Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2014, de 12 de fevereiro, a 
Estratégia Nacional para o Mar (ENM) 2013-2020 “assume como modelo de desenvolvimento o 
«Crescimento Azul», entendido numa perspetiva fundamentalmente intersetorial, baseada no 
conhecimento e na inovação em todas as atividades e usos que incidem, direta e 
indiretamente, sobre o mar, e que promove uma maior eficácia no aproveitamento dos 
recursos” (RCM n.º 12/2014).  

Consiste, portanto, num instrumento de política pública que apresenta a visão de Portugal 
(período 2013-2020), no que se refere ao modelo de desenvolvimento assente na preservação 
e utilização sustentável dos recursos e serviços dos ecossistemas marinhos, apontando um 
caminho de longo prazo para o crescimento económico, inteligente, sustentável e inclusivo, 
assente na componente marítima. 

Face ao exposto, a prossecução da ENM 2013-2020 compreende cinco grandes objetivos: 

 Recuperar a identidade marítima nacional num quadro moderno, pró-ativo e 

empreendedor; 
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 Concretizar o potencial económico, geoestratégico e geopolítico mediante a criação 

de condições para atrair investimento, nacional e internacional, e a promoção do 

crescimento, do emprego, da coesão social e da integridade territorial; 

 Aumentar, até 2020, a contribuição direta do setor mar para o Produto Interno Bruto 

nacional em 50%; 

 Reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional, estimulando o 

desenvolvimento de novas áreas de ação; 

 Consagrar Portugal, a nível global, como nação marítima e parte incontornável da 

Política Marítima Integrada e da Estratégia Marítima da União Europeia para a Área 

do Atlântico. 

 

1.1.1.2.1.3 Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 

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

A ENDS traça sete objetivos: 

 Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento; 

 Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética; 

 Melhor Ambiente e Valorização do Património; 

 Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social; 

 Melhor conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território; 

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

 Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada. 

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

 Economia sustentável, competitiva e orientada para atividades do futuro: 

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

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

(ponto de partida: 30,7%); 

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

estabelecimentos de 4 e 5 estrelas no total da capacidade; desconcentrar 
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geograficamente a procura através de um aumento para 35% do peso das dormidas 

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

superior ao crescimento do n.º de turistas; 

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

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

energias renováveis; 

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

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

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

produzida a partir de fontes renováveis; 

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

industriais (redução de 33,3%). 

 Gestão eficiente e preventiva do ambiental e do património natural: 

- Suster até 2010 o declínio da biodiversidade: reduzir o número de espécies protegidas 

ameaçadas; 

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

efetivamente em vigor; 

- Assegurar a funcionalidade dos sistemas e sua conectividade, nomeadamente 

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

ecológicos; 

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

2002 como referência –, quer em explorações agrícolas efetivas, quer como potencial 

agrícola estratégico. Uma particular atenção deverá ser conferida às áreas periurbanas 

e à expansão da área dedicada à agricultura biológica; 

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

adequado até 2006. 

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

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

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

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

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

- Implementar perímetros de proteção das captações de água; 

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

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

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

distribuição de água; 

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

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

com preços acessíveis; 

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

proporcione qualidade de vida: 

- Promoção, qualificação e controlo do processo de urbanização – controlar, tendo o 

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

excedam 40% da população nacional; 

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

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

implementação; 

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

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

urbana em pelo menos 80% dos municípios; 

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

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

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

 

1.1.1.2.1.4 Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) 

A ENAAC estabelece quatro grandes objetivos: 

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

desenvolver uma base científica e técnica sólida; 
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 Reduzir a Vulnerabilidade e Aumentar a Capacidade de Resposta que corresponde ao 

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

medidas de adaptação.”; 

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

participação possível por parte dos agentes sociais na definição e aplicação da 

Estratégia; 

 Cooperar a Nível Internacional que aborda as responsabilidades de Portugal em 

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

 

1.1.1.2.1.5 Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) 

O PNAC procura quantificar o esforço de mitigação das emissões necessário para o 
cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito do Protocolo de Quioto 
sobre Alterações Climáticas (PQ) e do Acordo de Partilha de Responsabilidades da União 
Europeia (UE), identificando as responsabilidades sectoriais e apresentando um conjunto de 
políticas e medidas e respetivos instrumentos que permitam uma intervenção integrada com o 
objetivo de mitigação das emissões. 

O PNAC não traça metas diretas para a gestão da água. As metas são traçadas para os vários 
subsetores, cujas dinâmicas de crescimento poderão ter implicações indiretas no setor da 
água, embora não previstas. 

 

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

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

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

geologia, geomorfologia e paleontologia; 

 Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; 

 Contribuir para a prossecução dos objetivos visados pelos processos de cooperação 

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

em especial os objetivos definidos na Convenção sobre a Diversidade Biológica, 

designadamente a conservação da biodiversidade, a utilização sustentável dos seus 

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

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

 

1.1.1.2.1.7 Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 2011-2020 

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2014, de 24 de dezembro, o 
Programa Nacional de Combate à Desertificação (PANCD) 2011-2020 objetiva a aplicação das 
orientações, medidas e instrumentos da Convenção das Nações Unidas de Combate à 
Desertificação (CNUCD) nas áreas semiáridas e sub-húmidas secas do território nacional, bem 
como nas iniciativas de cooperação multilateral e bilateral do país, que se inscrevam no seu 
âmbito. Deste modo, tem aplicação nas áreas com caraterísticas áridas, semiáridas e sub-
húmidas secas de Portugal, entre as quais se encontra parte da Região Autónoma da Madeira 
(litoral e este e sudeste da ilha da Madeira e ilhas do Porto Santo, Desertas e Selvagens). 

De acordo com a RCM n.º 78/2014, de 24 de dezembro, na perspetiva do combate à 
desertificação, o PANCD aponta para quatro grandes objetivos estratégicos fundamentais, 
complementares e articuláveis entre si: 

 Promover a melhoria das condições de vida das populações das áreas suscetíveis; 

 Promover a gestão sustentável dos ecossistemas das áreas suscetíveis e a 

recuperação das áreas afetadas; 

 Gerar benefícios globais e potenciar sinergias com os processos das alterações 

climáticas e da biodiversidade nas áreas suscetíveis; 

 Promover e mobilizar recursos para aplicar a CNUCD e o PANCD. 

Atendendo ao caráter transversal do PANCD, de salientar que os objetivos preconizados se 
encontram integrados nas medidas e nos instrumentos de política para o desenvolvimento, 
considerando as necessidades associadas à luta contra a desertificação no âmbito dos 
trabalhos de ordenamento e gestão do território e na definição dos programas, planos e 
estratégias nacionais, designadamente, de conservação e uso dos solos, de desenvolvimento 
rural, de conservação da natureza, de utilização dos recursos hídricos e da cooperação para o 
desenvolvimento. Estão, ainda, integrados na programação associada aos apoios europeus, 
nomeadamente no âmbito do desenvolvimento rural, da agricultura e das florestas, do 
ambiente e das infraestruturas. 

 

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

O Documento de Orientação Estratégica Regional identifica como desafios e objetivos a 
contemplar na Estratégia de Desenvolvimento Regional: 
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 Continuar a considerar o Turismo como atividade económica em torno da qual se 

pode gerar valor acrescentado e emprego (em volume e em competências 

qualificadas) que possam influenciar o ritmo e a qualidade da recuperação, que 

permita ancorar o relançamento da economia regional, consolidando-se como 

atividade impulsionadora de melhores e mais densas relações intersectoriais entre a 

estrutura produtiva regional (a incentivar) e destacando-se como atividade que 

incorpora fatores de inovação-conhecimento (energia, sistemas de informação, …); 

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

investimento já efetuado em ativos infraestruturais (transportes, ambiente, 

educação, saúde e habitação) quer pelo setor público, quer pelo setor privado, 

nomeadamente criando condições que permitam a recuperação (a prazo) dos custos 

incorridos; 

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

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

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

utilizado de forma proactiva na RAM pelos seus agentes económicos; 

 Potenciar uma maior valorização dos recursos regionais (património natural e 

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

ecossistemas marinhos) e aumentar a eficiência no seu aproveitamento. 

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

 Promoção da competitividade da economia; 

 Formação do capital humano; 

 Promoção do emprego e da coesão social; 

 Desenvolvimento sustentável. 

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

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

 Implementação de medidas preventivas no domínio da Proteção Civil que contribuam 

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

bens; 

 Divulgação de conhecimento científico e boas práticas de adaptação; 

 Formulação de medidas antecipatórias de atenuação de vulnerabilidades e efeitos; 

 Elaboração de orientações estratégicas e operacionais de adaptação às Alteração 

Climáticas, em termos globais e sectoriais; 

 Criação de um sistema de informação integrado que permita desenvolver bases de 

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

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

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

transmitidas por vetores. 

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

 Promover a implementação de soluções e tecnologias inovadoras nos sistemas de 

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

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

público; 

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

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

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

da Região Hidrográfica da RAM; 

 Apoiar intervenções de superação das necessidades de investimento no setor da 

água; 

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

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

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

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

outubro); 
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 Monitorizar os recursos hídricos da Região para conhecer, avaliar e classificar o 

estado das componentes qualitativa e quantitativa; 

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

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

dos programas e medidas; 

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

destinada ao consumo humano (Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de 

novembro) que tem por objetivo a proteção da saúde humana; 

 Assegurar a gestão da qualidade das águas balneares prosseguindo objetivos de 

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

ambiente; 

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

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

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

 Aumentar a capacidade estratégica de armazenamento de água para utilizações 

múltiplas; 

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

 

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

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

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

rentabilidade e otimizar a exploração dos recursos turísticos e culturais; 

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

atratividade e competitividade regional. 

 

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

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

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

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

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

espaço de cooperação; 

 Aumentar a atratividade de áreas naturais, em especial aquelas de interesse turístico; 

 Proteger e melhorar a conservação de áreas naturais e da biodiversidade. 

 

1.1.1.2.1.11 Programa de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2014-2020 

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

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

 Acelerar o crescimento inteligente em setores chave da economia; 

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

 Promover as energias renováveis; 

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

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

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

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

 Eixo 1 - Promover a inovação e a competitividade; 

 Eixo 2 - Promover a eficiência dos recursos; 
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 Eixo 3 - Fortalecer a resiliência do território face aos riscos de origem natural, 

climática e humana; 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

eficiente de recursos e na promoção de maior resiliência face aos riscos climáticos e às 

catástrofes. 

Do ponto de vista estratégico, o PO SEUR estabelece um conjunto de objetivos temáticos que 

se traduzem operacionalmente em 3 eixos de atuação: 

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

todos os setores; 

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

riscos; 

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

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

atuação 3, nomeadamente: 

 Investimentos nos recursos hídricos para satisfazer os requisitos do acervo ambiental 

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

melhoria da qualidade das massas de águas;  

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

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

âmbito do ciclo urbano da água. 

 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 4 — Cenários prospetivos              44 

1.1.1.2.2 Agricultura e Pecuária 

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

outras estratégias transversais, como a ENDS, aplicam-se ao setor as orientações da ENEAPAI 

(que visa a definição de soluções sustentáveis para a eliminação da poluição causada pelas 

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

 

1.1.1.2.2.1 Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI) 

A Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI), aprovada 
pelo Despacho n.º 8277/2007, de 9 de maio, identifica os seguintes objetivos estratégicos: 

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

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

abordagem territorial e setorial integrada; 

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

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

garantia de um quadro tarifário sustentável para os setores económicos; 

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

adequada dos instrumentos de cofinanciamento, designadamente o QREN, e do 

potenciar das soluções coletivas e a utilização das infraestruturas já existentes. 

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

 

1.1.1.2.2.2 Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira (PRODERAM 2020) 

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

social e ambiental, nomeadamente melhorando a competitividade das produções 

regionais, e promovendo a criação de valor acrescentado; 

 Assegurar uma melhor gestão, valorização e proteção dos recursos naturais 

contribuindo para o combate às alterações climáticas; 

 Promover a valorização o espaço rural; 

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

e da valorização do espaço rural. 

No âmbito deste programa consideram-se:

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

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

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

S. Cruz;  

 Zonas Predominantemente Urbanas (TU): concelho do Funchal.  

O PRODERAM assenta em duas orientações principais: 

 A melhoria da competitividade das produções regionais, privilegiando a produção de 

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

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

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

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

sustentabilidade). 

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

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

Para o setor industrial aplicam-se as orientações preconizadas na Estratégia Nacional para os 
Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI), cujos objetivos se encontram descritos 
no ponto anterior, concernente ao setor da agricultura e pecuária.  

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

 

1.1.1.2.4 Energia 

1.1.1.2.4.1 Plano de Política Energética da RAM (PPERAM) 

Constituem grandes objetivos da Política Energética da RAM: 

i) Garantia do aprovisionamento; 

ii) Competitividade económica; 

iii) Proteção do ambiente. 

São definidos como eixos estratégicos: 

 Eixo 1- Minimização dos estrangulamentos da insularidade; 

 Eixo 2- Utilização racional de energia; 

 Eixo 3- Valorização dos recursos energéticos regionais; 

 Eixo 4- Gestão da procura de energia elétrica e adequação da oferta; 

 Eixo 5- Inovação e cooperação inter-regional. 

No âmbito do Eixo 3 preconizam-se medidas dirigidas à criação de condições para a 
maximização do aproveitamento das fontes de energia endógena consolidadas, como as mini-
hídricas, na produção de energia elétrica. 
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1.1.1.2.4.2 Planos Nacionais de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e para as Energias 
Renováveis (PNAER) 

O Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE 2016) e o Plano Nacional de 
Ação para as Energias Renováveis (PNAER 2020) foram ambos aprovados, de forma integrada, 
pela Resolução do Conselho dos Ministros n.º 20/2013, de 10 de abril. 

A integração do PNAEE e do PNAER, anteriormente tratados de forma independente, 
possibilita uma ação concertada para o cumprimento dos objetivos nacionais e europeus em 
matéria de energia, minimizando o investimento necessário e aumentando a competitividade 
nacional. De facto, o que está em causa é o alinhamento dos respetivos objetivos em função 
do consumo de energia primária e da necessária contribuição do setor energético para a 
redução de emissões de gases com efeito de estufa. 

Como objetivos do PNAEE e do PNAER, referem-se (RCM n.º 20/2013): 

 Cumprir todos os compromissos assumidos por Portugal de forma economicamente 

mais racional; 

 Reduzir significativamente as emissões de gases com efeito de estufa, num quadro de 

sustentabilidade; 

 Reforçar a diversificação das fontes de energia primária, contribuindo para aumentar 

estruturalmente a segurança de abastecimento do País; 

 Aumentar a eficiência energética da economia, em particular no setor Estado, 

contribuindo para a redução da despesa pública e o uso eficiente dos recursos; 

 Contribuir para o aumento da competitividade da economia, através da redução dos 

consumos e custos associados ao funcionamento das empresas e à gestão da 

economia doméstica, libertando recursos para dinamizar a procura interna e novos 

investimentos. 

 

1.1.1.2.4.3 Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020) 

A Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020) é aprovada pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 29/2010, de 15 de abril. 

Do ponto de vista estratégico, assenta sobre cinco eixos principais que nela se desenvolvem e 
detalham, traduzindo uma visão, um conjunto focado de prioridades e um enunciado de 
medidas que as permitem concretizar. Assim, constituem eixos de atuação: 

 Eixo 1 – Agenda para a competitividade, o crescimento e a independência energética 

e financeira; 
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 Eixo 2 – Aposta nas energias renováveis; 

 Eixo 3 – Promoção da eficiência energética; 

 Eixo 4 – Garantia da segurança de abastecimento; 

 Eixo 5 – Sustentabilidade económica e ambiental. 

No âmbito do eixo 2, nomeadamente no contexto da aposta nas energias renováveis, de 
referir a relevância atribuída à energia hídrica. 

 

1.1.1.2.5 Turismo, golfe, recreio e lazer 

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

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

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

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

 

1.1.1.2.5.2 Plano de Ordenamento Turístico da RAM (POT) 

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

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

 Potenciar o mar como o recurso turístico e de lazer, com grande capacidade de carga; 
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 Posicionar o Funchal como o grande centro urbano-turístico da Madeira e a principal 

porta de articulação com o mar e com a ilha; 

 Desconcentrar territorialmente a oferta, nomeadamente para a costa oeste, 

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

com o mar; 

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

valorizando os recursos endógenos, com relevo para a Laurissilva, a montanha, a 

paisagem litoral e a geologia. 

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

 

1.1.1.2.6 Pescas e aquicultura 

No que respeita ao setor das pescas e aquicultura, as orientações estratégicas 
consubstanciam-se, fundamentalmente, às previstas na Estratégia Nacional para o Mar (ENM) 
e na Estratégia Nacional para a Gestão Integrada das Zonas Costeiras (ENGIZC), ambas de 
natureza transversal e já descritas anteriormente. 

No que respeita a estes instrumentos políticos, merece destaque o facto de a aquicultura 
constituir um dos cinco domínios estratégicos de intervenção identificados no “Crescimento 
Azul”, um novo paradigma para o desenvolvimento sustentado, orientado pela visão da 
Comissão Europeia para o setor marítimo. 

Assim, para a aquicultura, no âmbito da ENM, é preconizado o fomento da atividade em linha 
com o crescimento do consumo e segundo uma matriz de desenvolvimento regional. Para a 
pesca e indústria do pescado, por sua vez, as orientações vão de encontro ao fomento da 
atividade sustentável e à diversificação de outras atividades económicas nas comunidades. 

O Plano Estratégico Nacional para as Pescas (PENP) e o Plano Estratégico para Aquicultura 
Portuguesa (PEAP), alusivos ao período 2014-2020, representam, também, instrumentos 
estratégicos setoriais de grande relevância.  

O PENP tem como objetivos principais promover a competitividade do setor, garantir a 
sustentabilidade dos recursos e assegurar a coesão económica e social das comunidades 
piscatórias mais dependentes da pesca.  

Quanto ao PEAP 2020, estabelece os princípios e linhas de atuação no que se refere à 
concessão de apoios públicos ao desenvolvimento do setor aquícola em Portugal, tomando 
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como referência as orientações estratégicas definidas na Estratégia Nacional para o Mar 2013-
2020 e na Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura Europeia. 

 

1.1.1.2.7 Navegação 

Para o setor da navegação, nomeadamente para o transporte marítimo-portuário, encontram-
se identificados no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI 2014-2020), os 
principais constrangimentos constatados a nível nacional. Para além deste instrumento, o 
setor é influenciado pelo PRAM, Estratégia Nacional para a Gestão Integrada das Zonas 
Costeiras, Estratégia Nacional para o Mar e Plano de Ordenamento Turístico da RAM. 

 

1.1.1.2.8 Floresta 

O setor florestal é influenciado, no que à sua orientação estratégica diz respeito, pela 
Estratégia Nacional para as Florestas (ENF), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º6-B/2015, de 4 de fevereiro. Na Estratégia Nacional, encontra-se devidamente enquadrada 
a Estratégia Regional para as Florestas, definida em 2006, sendo esta específica e adaptada à 
singularidade da realidade florestal regional. 

Para a Região Autónoma da Madeira, este instrumento estratégico reconhece que as 
“alterações produzidas pelos diferentes processos de desenvolvimento socioeconómico 
verificados na Madeira, potenciaram alterações, por vezes graves, que desencadearam 
processos de fragilização ou desertificação das áreas florestais, colocando em risco a 
sustentabilidade dos recursos hídricos e edáficos da Região”. Ainda de acordo com a Estratégia 
Nacional para as Florestas, as manchas florestais têm um papel decisivo na subsistência dos 
recursos edáficos, tanto na sua formação como na sua conservação. De facto, as manchas 
florestais reveste-se de grande importância ao nível hídrico, tendendo a absorver grandes 
quantidades de água pelo efeito de retenção do nevoeiro. Esta componente hídrica é a mais 
importante da Região, chegando a atingir, nalguns casos, o dobro ou triplo dos recursos 
conseguidos através das precipitações. Deste modo, o desaparecimento ou má gestão dos 
recursos florestais destas áreas supõe uma quebra considerável dos recursos hídricos. 

Quanto à visão estratégica para a Região Autónoma da Madeira, esta encontra-se 
substanciada em quatro vetores estratégicos (VE), designadamente: 

 VE 1 – Promover o desenvolvimento sustentável do património florestal da Região 

Autónoma da Madeira; 

 VE 2 – Assegurar a gestão ambiental da biodiversidade e conservação da natureza 

numa perspetiva do seu uso sustentado; 

 VE 3 – Reforçar a prevenção e gestão de riscos naturais e antrópicos; 
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 VE 4 – Fomentar o aproveitamento dos múltiplos recursos associados à floresta e à 

natureza na promoção e desenvolvimento do território e do ecoturismo. 

 

1.1.1.1 Políticas de desenvolvimento e ordenamento do território 

Em termos de políticas de desenvolvimento e ordenamento do território, importa salientar o 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), bem como o Plano para 
o Ordenamento do Território na Região Autónoma da Madeira (POTRAM), os Planos de 
Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP), os Planos de Ordenamento e Gestão dos Sítios da 
Rede Natura 2000 e o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM). 

A proteção dos recursos hídricos encontra-se contemplada tanto em políticas nacionais como 
em planos regionais. 

 

1.1.1.2 Principais investimentos estruturantes 

A implantação de novas infraestruturas hidráulicas ou a alteração das existentes implica uma 
apreciação prévia ao licenciamento necessária para avaliar as implicações em termos de 
alteração do estado das massas de água afetadas, nomeadamente pela aplicação das 
disposições do artigo 4º (7) da Diretiva Quadro da Água (DQA) ou do número 5 do artigo 51.º 
da Lei da Água. 

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

Procedeu-se à organização dos mesmos nos seguintes setores: 

 Urbano; 

 Agricultura; 

 Turismo; 

 Energia; 

 Pesca; 

 Outros. 
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1.1.1.2.1 Urbano 

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

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

 Qualificação, requalificação e valorização do território. 

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

 Reparação do Porto do Porto Santo; 

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

 Reparações no Porto do Funchal; 

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

 Reparações no Porto do Caniçal; 

 Reparações no Terminal de Inertes do Porto Novo; 

 Reconstrução e Reabilitação da Marina do Funchal; 

 Reparações no Cais de Machico. 

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

níveis de abastecimento e de distribuição de água, os níveis de atendimento da população em toda 

a Região com sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, e os níveis de qualidade 

ambiental dos sistemas de tratamento existentes, tendo em vista a obtenção de padrões de 

qualidade compatíveis com as normas ambientais. Por conseguinte, prevê, mais especificamente: 

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

através da redução de perdas para níveis aceitáveis; 

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

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

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

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

adução, para assegurar o fornecimento de água, em qualidade e quantidade, às 
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populações e às atividades económicas, mesmo nos períodos de menor 

disponibilidade; 

 Dar continuidade ao trabalho realizado pela Região em satisfazer as necessidades 

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

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

garantindo padrões de qualidade compatíveis com as normas vigentes e preservando 

a qualidade ambiental dos meios naturais de receção de efluentes; 

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

das águas residuais tratadas; 

 Analisar e promover soluções integradas para a gestão dos subprodutos das 

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

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

mais-valias do ponto de vista económico e ambiental. 

 

1.1.1.2.2 Agricultura 

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

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

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

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

 Reforço da Adução ao Canal do Norte; 

 Remodelação do Sistema de regadio e de fins múltiplos da ARM, S.A. (Levada das 

Queimadas e Levada do Monte-Medonho); 

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

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

hidroagrícolas. 
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1.1.1.2.3 Turismo 

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

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

 

1.1.1.2.4 Energia 

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

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

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

carbono – prevê projetos que apresentem soluções integradas no domínio da 

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

energias renováveis para autoconsumo; 

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

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

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

energia proveniente da rede elétrica pública. 

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

 

1.1.1.2.5 Pesca e aquicultura 

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

 Potenciar a investigação; 
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 Gerar conhecimento; 

 Incrementar a sustentabilidade dos recursos marinhos; 

 Aumentar a competitividade; 

 Criar emprego; 

 Fomentar a inclusão social e a coesão territorial. 

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

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

produtos da pesca; 

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

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

 Inventariação e catalogação genética do património bio marítimo da Região e 

incremento da diversidade, qualidade e segurança do pescado disponibilizado aos 

consumidores; 

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

setor das pescas e aquicultura; 

 Prosseguimento de ações que assegurem a manutenção e funcionamento do Centro 

de Maricultura da Calheta; 

 Investimentos no âmbito do Programa Operacional MAR 2020, cofinanciado pelo 

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

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

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

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

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

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

melhorando as condições de higiene, sanidade e de bem-estar animal; 

apetrechamento das lotas em equipamento e software informáticos para 

implementação do sistema de leilão eletrónico que cumpra com as disposições legais 

aplicáveis; implementação de medidas adicionais de controlo da atividade da pesca; 
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 Reparação e manutenção das lotas, entrepostos, varadouros e portos de pesca na 

Madeira e Porto Santo; 

 Comparticipação financeira regional em projetos privados aprovados no âmbito do 

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

Operacional MAR 2020 cofinanciado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas (FEAMP); 

 Promoção do consumo de pescado tradicionalmente pouco valorizado; 

 Desenvolvimento de estudos tendentes a encontrar soluções para o pescado 

desembarcado sem valor comercial; 

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

transformação dos produtos da pesca na RAM. 

 

1.1.1.2.6 Outros 

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

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

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

práticas de intervenção. 

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

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

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

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

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

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

ribeiro do Monte e ribeira da Corujeira, na freguesia do Monte. 

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

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

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

dos cursos de água e à consolidação das margens destes. 

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

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

pequenas intervenções de correção torrencial. 

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

estudos e ações, visando: 

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

grau de vulnerabilidade às aluviões; 
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 A monitorização do funcionamento das estruturas de retenção e controlo do 

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

operacional das estruturas de proteção já construídas; 

 A consolidação da instrumentação e monitorização automática de ribeiras; 

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

Madeira, através de uma base de dados SIG, como suporte aos processos de 

avaliação do risco e de decisão, no que respeita à aplicação de medidas de mitigação 

dos efeitos de eventuais aluviões; 

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

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

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

 

1.1.2 Análise de tendências 

No contexto dos objetivos de planeamento dos recursos hídricos, a harmonização do 
desenvolvimento socioeconómico e a sustentabilidade do crescimento económico ditarão de 
forma objetiva as pressões sobre os recursos hídricos existentes e as condições em que serão 
utilizados. Daí a necessidade de se analisar as tendências socioeconómicas do território da 
Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira, passível de enquadrar e sustentar a 
construção de cenários prospetivos. 

A elaboração de cenários prospetivos deve levar em linha de conta a evolução de uma série de 
fatores, os quais constituem condicionantes e restrições que têm influência marcante no seu 
desempenho. A análise de tendências revela-se, assim, essencial ao exercício de cenarização 
macroeconómica. 

Ao longo deste ponto procede-se à análise das principais macrotendências económicas que se 
perspetivam para Portugal e para a RH10, em particular. Deste modo, num primeiro momento 
procede-se à análise da evolução global recente da economia portuguesa (2007-2014), 
seguindo-se a análise da evolução económica recente da RH10 (2010-2014) e, finalmente, uma 
análise comparada das evoluções verificadas, nomeadamente no que concerne ao contributo 
da RH10 para a economia nacional. 

Importa salientar que a inserção de Portugal enquanto economia pequena no grande espaço 
europeu, com cujos países desenvolve a maior parte do seu relacionamento comercial, torna-o 
muito dependente do comportamento das respetivas economias, dos seus ritmos de 
crescimento e do “ambiente” económico e financeiro global. 

Quanto aos cenários, pretende-se que os mesmos contenham, para além da visão macro, a 
identificação de áreas geográficas e/ou de setores industriais com potencial de crescimento 
que possam constituir eixos de um desejável desenvolvimento do País. 
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1.1.2.1 Evolução global recente da economia portuguesa 

A evolução da economia portuguesa entre 2007 e 2014 pautou-se por uma tendência 
dominantemente depressiva e em alguns anos deflacionista, expressa numa trajetória de forte 
queda do PIB entre 2008 e o último trimestre 2013, com tímida mas consistente retoma a 
partir desta data (Gráfico 1.1 e Quadro 1.4). 

Gráfico 1.1: Evolução comparada do Rendimento Disponível e da Tributação sobre os Rendimentos 

 

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

Pressionadas por uma conjuntura global fortemente deficitária em liquidez e caracterizada 
pela existência em muitos países de dívidas soberanas, acusando quebra de rating e 
dificuldades de financiamento em condições favoráveis, as políticas de contenção 
implementadas no País não permitiram a redução significativa dos desequilíbrios orçamentais 
nem da consequente Dívida Direta do Estado, ao mesmo tempo que tiveram um efeito 
devastador no tecido empresarial (nomeadamente no industrial) e no emprego (Gráfico 1.2), 
com o respetivo Produto (VAB - Valor Acrescentado Bruto) a cair a um ritmo bem superior ao 
verificado no PIB (Produto Interno bruto). 

Gráfico 1.2: Evolução comparada do Produto no País (PIB) e nas Empresas (VAB) e do Desemprego 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

Para a queda do PIB contribuíram sobretudo a redução do Investimento e do Consumo (em 
especial do Consumo Público, que juntamente com a FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo), 
representavam cerca de 42-43 % do PIB em 2007/2008, contra cerca de 33% em 2013/2014 -
Quadro 1.4), insuficientemente compensadas pela evolução positiva das Exportações 
(crescimento consistente ao longo do período, atingindo 26,9% e 19,2%, respetivamente a 
preços correntes e em volume) e da “balança comercial” (Quadro 1.4 e Quadro 1.5). 

Quadro 1.4: Evolução do PIB e respetivas componentes (Ótica da Despesa) entre 2007 e 2014 

Evolução 
macroeconómica 

Despesa nacional - preços correntes (106 Euros) Variação 
2014/2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Consumo Privado 113.713 118.490 113.509 118.329 115.961 111.610 111.065 114.245 0,50% 

Consumo Público 34.681 35.603 37.604 37.270 34.983 31.177 32.304 32.255 -7,00% 

FBCF 39.447 40.850 37.107 36.938 32.452 26.672 24.707 25.183 -36,20% 

Variação de 
Existências 

1.036 1.303 -629 993 312 -206 -180 550 -47,00% 

Exportações 54.405 55.675 47.513 53.751 60.410 63.504 67.059 69.057 26,90% 

Importações 67.814 73.048 59.655 67.351 67.952 64.359 65.559 68.245 6,40% 

PIB 175.468 178.873 175.448 179.930 176.167 168.398 169.395 173.044 -1,40% 

Fonte: Adaptado de APA, 2015 

 

Gráfico 1.3: Evolução das principais componentes da Despesa Nacional 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

 

Quadro 1.5: Evolução da Despesa Nacional, em volume 

Evolução 
macroeconómica 

Despesa nacional - preços correntes (106 Euros) Variação 
2014/2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Consumo Privado 118.660 120.291 117.480 120.297 115.961 109.590 107.954 110.282 -7,10% 

Consumo Público 35.762 35.914 36.856 36.372 34.983 33.836 33.026 32.932 -7,90% 

FBCF 40.365 40.514 37.447 37.095 32.452 27.058 25.240 25.865 -35,90% 

Exportações 57.576 57.390 51.532 56.439 60.410 62.467 66.467 68.647 19,20% 

Importações 72.485 74.275 66.909 72.151 67.952 63.655 66.125 70.381 -2,90% 

PIB 181.146 181.507 176.101 179.445 176.167 169.070 166.357 167.839 -7,30% 

Fonte: Adaptado de APA, 2015 

Por outro lado, dado que representa uma mudança consistente, de cariz positivo, em relação à 
trajetória marcadamente depressiva verificada entre 2007/2008 e 2013, importa caraterizar 
com maior detalhe (trimestral) a evolução da economia portuguesa desde os finais de 2013. 

Efetivamente, se a evolução recente permite perspetivas mais positivas do que que aquelas 
que se poderiam ter em resultado da evolução descrita no sexénio 2007-2012, há que refletir, 
no plano dos cenários futuros, sobre os ritmos de crescimento desejáveis ou necessários para 
repor os níveis de atividade e de riqueza anteriores a 2007/2008 e sobre as eventuais 
restrições e dificuldades a superar para se atingirem esses objetivos.   

Desde o último trimestre de 2013, a evolução global da economia portuguesa regista uma 
trajetória consistentemente positiva, caracterizada Gráfico 1.4 e Gráfico 1.5, confirmando o 
peso estrutural do consumo (público e privado) e o contributo escasso e instável do saldo 
externo para o crescimento do PIB. 
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Gráfico 1.4: Evolução Estrutural do PIB por Trimestre a preços correntes 

 

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

A composição estrutural do PIB evidencia a realidade tão conhecida dos distintos efeitos 
multiplicadores que têm no seu crescimento as diversas variações no Consumo, no 
Investimento ou no balanço da nossa atividade comercial externa, expressa no saldo 
Exportações-Importações.  

Como se pode constatar Gráfico 1.5, o crescimento assinalado no PIB a partir do final de 2013 
– insuficiente para atingir os patamares absolutos de 2007 - resulta sobretudo, pelos 
respetivos impactos e pelos ritmos dos seus aumentos, do comportamento contido do 
Consumo e da força das Exportações.  

Igualmente de assinalar, o Investimento evidencia uma clara recuperação a partir do II 
trimestre de 2013 e mais consistentemente desde o I trimestre de 2014, contribuindo para o 
forte incremento das Importações. 
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Gráfico 1.5: Evolução Trimestral em Volume das Principais Componentes da Despesa Nacional 

 

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

O conhecido nível de dependência externa da nossa economia, ampliada pela forte quebra da 
atividade empresarial após 2007/2008 e beneficiando ainda de uma conjuntura internacional 
de níveis baixos de preços presentes nas Importações (caso do petróleo), torna qualquer 
aumento do consumo num multiplicador mais acelerado da procura externa.  

A análise comparada dos distintos aumentos verificados entre 2012 e 2014 nessas 
componentes da Despesa Nacional e das séries das Importações e da FBCF a preços correntes 
e em volume ilustra bem a afirmação anterior (Quadro 1.6). 

Quadro 1.6: Variação das Principais Componentes da Despesa Nacional entre 2012 e 2014 

Componentes da despesa 
nacional 

Variação 2014-2012 Variação 2014-2013 Peso Estrutural 
2013/2014 106 euros % 106 euros % 

Consumo (Privado + Público) 3.713 0,0 3.131 0,0 85% 

FBCF -1.489 -0,1 476,0 0,0 15% 

Exportações 5.553 0 1.998 0 40% 

Importações -3.886 -0,1 -2.686 0,0 39% 

PIB 4.646 0,0 3.649 0,0 100% 

Fonte: Adaptado de APA, 2015 

É interessante salientar a evolução estrutural da Despesa Nacional desde 1980 (Quadro 1.7) a 
partir do peso de cada uma das suas componentes, que confirma e enquadra numa perspetiva 
de longo prazo esta evolução recente. 
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Quadro 1.7: Evolução Estrutural da Despesa Nacional desde 1980 

Componentes da despesa 
nacional 

1980 1990 2000 2007 2014 

Consumo (Privado + Público) 76,40% 75,50% 82,30% 84,60% 84,70% 

FBCF 29,10% 27,80% 28% 22,50% 14,60% 

Saldo Externo -11% -6% -11% -8% 0,50% 

Fonte: Adaptado de APA, 2015 

Num momento em se exige recuperação económica sustentada, suportada na retoma do 
investimento e no incremento das exportações, importa ter presente esta evolução de longo 
prazo na preparação dos cenários futuros de evolução da economia portuguesa:  

 Tendência dominante de forte incremento do consumo – que tem paralelo, no longo 

prazo, na redução da taxa de poupança e na forte quebra do ritmo de incremento dos 

depósitos das famílias; 

 Tendência mais recente de queda do Investimento, em grande parte provocada pela 

crise (se tomarmos os anos de 2007/2008 como referência, o País perdeu 

acumuladamente até 2014 perto de 60 mil milhões de euros de investimento, mais 

de um terço do seu PIB anual);  

 Tendência recente de melhoria da balança comercial externa, fruto do aumento das 

exportações e da evolução favorável dos preços internacionais.   

 

1.1.2.2 Evolução económica recente da Região Hidrográfica do Arquipélago da 
Madeira 

A evolução económica da RH10 no período 2010-2014 é também marcada pela crise 
económica e financeira que caracteriza a evolução da economia nacional. Por conseguinte, é 
comum a trajetória de progressiva e constante redução da atividade económica ao longo desse 
período, embora pautada por ritmos diferentes. 

No Quadro 1.7 está expressa a evolução de um conjunto de indicadores económicos, sendo 
possível constatar a tendência evolutiva anteriormente mencionada. 

De destacar a queda da formação bruta de capital fixo (FBCF), que em 2014 correspondia a 
menos de metade do investimento registado em 2010 (redução de cerca de 63%, passando de 
375.292.852€ em 2010, para os 138.687.790€ em 2014), afetando em termos agregados, a 
renovação tecnológica das empresas e a melhoria da sua competitividade. 
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Gráfico 1.6: Indicadores de Evolução Económica Global, na RH10 

 

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

Entre 2010 e 2014 a destruição do tecido produtivo exprime-se por uma redução de cerca de 
10%, correspondente a menos 2.158 empresas, uma média de mais de 539 empresas por ano. 

Significando uma ligeira concentração e/ou reconversão de atividades e de setores, também 
os indicadores económicos do Volume de Negócios e do VAB registaram uma trajetória de 
queda, conduzindo a reduções de cerca de, respetivamente, 19,55% e 17,81%, entre 2010 e 
2014. 

As estimativas efetuadas de VAB e de FBCF, com base em “rácios agregados” de natureza 
empresarial, projetam uma quebra significativa de rendimentos gerados e distribuídos e uma 
diminuição do investimento efetuado, nesse período relativamente longo da atividade 
económica (cinco anos). 

Esta evolução global que se acabou de referir poderia ter um efeito positivo de concentração 
de atividades e de fusão de empresas, originando “escalas produtivas” com outra dimensão e 
capacidade, mas é possível evidenciar que isso não aconteceu com a desejável dimensão, dada 
a rigidez observada em indicadores que podem refletir uma diminuição na dimensão média 
dos estabelecimentos “sobreviventes” ao movimento anual de eliminação e de criação de 
novas empresas e de novos estabelecimentos (Gráfico 1.7). 

Gráfico 1.7: Indicadores de Eficiência e Produtividade Globais, na RH10 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

Também, é possível concluir que esse movimento não teve consequências favoráveis, em 
termos agregados, no plano da produtividade aparente do trabalho, que diminuiu de forma 
significativa entre 2010 e 2013, registando um ligeiro aumento em 2014, bem como na taxa de 
investimento das empresas, a qual diminuiu progressivamente no período em análise, 
passando de 25,89% em 2010, para os 11,64% em 2014. 

Gráfico 1.8: Indicadores de Eficiência e Produtividade Globais, na RH10 

 

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

Relativamente à evolução da atividade económica, conforme evidenciado do Gráfico 1.9, a 
RAM registou um decréscimo significativo em termos de formação bruta de capital fixo, que 
passou de 1.848,83 milhões de € em 2004, para os 501,18 milhões de € em 2013. Quanto ao 
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PIB per capita, de referir que este registou uma trajetória ascendente entre 2004 e 2008, ano a 
partir do qual inicia uma trajetória de decréscimo que se prolonga até 2012. A partir de 2012 o 
PIB per capita aumenta, situando-se em 15,71 milhares de € em 2014. 

Gráfico 1.9: Evolução da Atividade Económica (FBCF e PIB per capita) entre 2004 e 2014, na RH10 

 

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

Ao nível das importações de bens, conforme evidenciado no Gráfico 1.10, de registar um 
decréscimo de cerca de 25% no período em análise, passando de 176.828.294 € em 2004, para 
os 132.025.258 € em 2014. Quanto às exportações, estas aumentaram progressivamente no 
período em análise, passando de 41.179.472€ em 2004, para os 125.772.134 € em 2014. 
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Gráfico 1.10: Evolução da Atividade Económica (importações e exportações de bens) entre 2004 e 
2014, na RH10 

 

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

  

1.1.2.3 Evolução económica comparada 

Ainda no que concerne à análise de tendências, importa atender à evolução do contributo da 
RH10 para a economia nacional no período 2010-2014 (Quadro 1.8). Este é relativamente 
modesto, situando-se entre os 1,5% e os 3,5%. 

Quadro 1.8: Evolução do Peso da RH10 na Economia do País 

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

2014 2013 2012 2011 2010 

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

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

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

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

Volume de negócios (€) dos 
estabelecimentos 

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

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 
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Em termos comparativos, a RH10 evidenciou uma trajetória depressiva bastante mais 
acentuada do que a registada ao nível nacional (Quadro 1.9), com exceção do total de 
estabelecimentos, marcado por um aumento entre 2010 e 2014, passando de 23.024 
estabelecimentos em 2010, para os 25.036 estabelecimentos em 2014. 

Quadro 1.9: Evolução dos Principais Indicadores Económicos (2010-2014) 

Variável 
2014 2010 Variação 

Portugal RH10 Portugal RH10 Portugal RH10 

Estabelecimentos 
(N.º) 

1.179.384 25.036 1.199.056 23.024 -1,64 8,74 

Emprego 
(milhares de 

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

FBCF [€ 
(milhões)]2 

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

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

Volume de 
negócios (€) dos 

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

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

Face ao exposto, na RH10 importa destacar: 

 A eliminação de mais de 16 mil postos de trabalho, a um ritmo médio anual de cerca 

de 4 mil postos de trabalho; 

 A queda da formação bruta de capital fixo que diminui mais de 50% entre 2010 e 

2013, passando de 1.137 milhões de € em 2010, para os 501 milhões de € em 2013; 

 O decréscimo do VAB entre 2010 e 2014, que foi de 8,23% na RAM, contra 4,36% no 

País; 

 A diminuição do volume de negócios que foi muito superior na RAM (19,70%) do que 

no total do País (8,41%), passando de 5.720.243.723 € em 2010, para os 

4.593.486.534 € em 2014. 

 

1.2 Impacte setoriais das alterações climáticas 

No contexto de uma análise prospetiva de cenarização das necessidades de água e do estado 
das massas de água nos horizontes concernentes ao 2.º ciclo de planeamento, importa 

                                                           
2 No caso da formação bruta de capital fixo (FBCF), o último ano disponível é 2013, sendo a este ano que se 
reportam os dados 
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atender aos impactes sectoriais das alterações climáticas. Por conseguinte, a análise incidirá 
sob alguns setores sob os quais se esperam efeitos significativos, designadamente a 
agricultura, as florestas, a energia e o turismo. 

A análise terá por base os resultados da Estratégia CLIMA-Madeira (GOMES et al., 2015), de 
acordo com a qual os impactes das alterações climáticas são abrangentes e transversais, ainda 
que manifestados de forma particular, de acordo com as vulnerabilidades e especificidades 
inerentes a cada setor considerado. 

Tal como explanado na “Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico” do PGRH do Arquipélago da 
Madeira, a análise dos previsíveis efeitos das alterações climáticas na RH10 teve por base as 
projeções climáticas para a Região Autónoma da Madeira, regionalizadas recorrendo aos 
cenários de emissões do “Special Report on Emissions Scenarios” para o séc. XXI, propostos 
pelo IPCC, no ano de 2001. Estes cenários abrangem um espectro diversificado de situações 
económicas, sociais, demográficas e ambientais, organizando-se nas famílias A1, A2, B1 e B2. 
Por conseguinte, têm correspondência com os novos cenários do IPCC, designadamente os 
Representative Concentration Pathways (RCPs), definidos no Fifth Assessment Report (AR5). 

O cenário com menores emissões é o cenário B1, com concentrações de dióxido de carbono 
(CO2) menores do que 600 partes por milhão em volume (ppmv), durante todo o séc. XXI. O 
cenário mais extremo é, por sua vez, o A1, com concentrações superiores a 900 ppmv, em 
2100. No cenário A2, a concentração de CO2 ultrapassa os 800 ppmv no fim do séc. XXI, 
enquanto no cenário B2 é de cerca de 600 ppmv, em 2100. Como referência, note-se que, em 
2015, a concentração média de CO2 na atmosfera era de 402 ppmv (GOMES et al, 2015). 

Nos pontos que se seguem é feita uma breve análise da vulnerabilidade, em relação ao clima 
atual e aos cenários climáticos futuros, dos setores supracitados. Para o efeito, considerou-se a 
metodologia preconizada na Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas (Figura 
1.2). 

Figura 1.2: Esquema conceptual da metodologia aplicada para avaliação das vulnerabilidades setoriais 
e futuras 

 

Fonte: Adaptado de GOMES et al. (2015) 

Em termos conceptuais, a metodologia assenta nos seguintes pressupostos: 

Exposição Sensibilidade 

Impactes potenciais Capacidade adaptativa 

Vulnerabilidades 
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 A exposição está diretamente associada aos fatores climáticos (e.g. temperatura, 

precipitação, evapotranspiração, eventos extremos como precipitação intensa e 

secas), referindo-se ao caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima; 

 A sensibilidade é determinada pela medida em que o sistema em análise pode ser 

negativa ou positivamente afetado por uma determinada exposição aos fatores 

climáticos; 

 A capacidade adaptativa representa a capacidade dos sistemas humanos se 

ajustarem às alterações climáticas, moderarem potenciais danos, aproveitarem as 

oportunidades ou lidarem com as consequências; 

 A vulnerabilidade consiste numa função do impacte potencial e da capacidade 

adaptativa. 

No sentido de se avaliar a vulnerabilidade futura, consideram-se os impactes potenciais 
identificados para os vários cenários climáticos relativamente a diferentes horizontes 
temporais, bem como a atual capacidade adaptativa do sistema e/ou setor em análise. A 
vulnerabilidade encontra-se classificada e escalonada, de acordo com o apresentado no 
Quadro 1.10, de modo a permitir uma análise comparativa entre os diferentes setores. 

Quadro 1.10: Escala de vulnerabilidade 

 
Escala Definição 

Oportunidade 

Muito positiva 
As alterações climáticas são uma clara oportunidade a 
explorar 

Positiva 
O impacte potencial poderá vir a ser positivo, ou seja, 
existem oportunidades a explorar 

 
Neutra 

Face ao conhecimento atual, não se esperam alterações 
nem positivas nem negativas 

Vulnerabilidade 

Negativa Espera-se que o impacte seja tendencialmente negativo 

Muito negativa 
O impacte potencial será claramente negativo com 
repercussões graves no sistema 

Crítica 
Se nada se fizer, os impactes causados poderão forçar o 
sistema para pontos sem retorno 

Fonte: Adaptado de GOMES et al. (2015) 

No contexto da Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas (GOMES et al., 
2015), foi ainda definida uma escala de confiança associada à incerteza relativamente aos 
resultados obtidos para os diferentes setores. Assim, a confiança de determinada 
vulnerabilidade foi classificada em cinco categorias, em função da concordância e evidência 
científicas reconhecidas.  

Do ponto de vista conceptual, a concordância respeita ao grau de coerência entre as várias 
fontes utilizadas, podendo ser considerada baixa, média ou alta. A evidência, por sua vez, 
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corresponde ao grau em que os dados/observações suportam o resultado, podendo ser 
classificada de limitada, média ou robusta (Quadro 1.11). 

Quadro 1.11: Escala de confiança da vulnerabilidade, com base na concordância e evidência 

 

Fonte: Adaptado de GOMES et al. (2015) 

 

1.2.1 Agricultura 

Do ponto de vista climático, a agricultura na Madeira poderá registar alterações na 
produtividade devido ao aumento da temperatura, à redução da precipitação e ao aumento da 
concentração atmosférica de CO2. Por si só, o aumento da temperatura pode ter efeitos 
positivos sob a produtividade, todavia, face às tendências de diminuição dos quantitativos de 
precipitação, a disponibilidade de água representará uma condicionante, determinando a 
vulnerabilidade da agricultura da Madeira. De facto, a disponibilidade hídrica determina o 
contexto de rega das culturas agrícolas: na vertente sul, as necessidades de rega são 
superiores, devido a uma menor quantidade de precipitação e a temperaturas atmosféricas 
mais elevadas; o clima mais pluvioso e fresco da vertente norte determina menores 
necessidades de rega (GOMES et al, 2015). 

Tendo em conta a sua representatividade na RH10, são analisados com maior detalhe os 
impactes esperados sob as culturas agrícolas da bananeira e frutos tropicais, da vinha, das 
hortícolas e da batata. Relativamente a estas culturas, no âmbito da Estratégia CLIMA-
Madeira, foi avaliada a vulnerabilidade futura da extensão das suas áreas potenciais, das 
necessidades de rega e da produtividade. 

Quanto à cultura da banana e frutos tropicais, o aumento da temperatura, isoladamente, 
poderia ser benéfico, permitindo o aumento da produtividade e da sua área potencial. No 
entanto, de mencionar que esta corresponde ao tipo de cultura com maiores necessidades 
hídricas. Com efeito, devido à grande redução da sua disponibilidade para rega em cenários 
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futuros, a vulnerabilidade da extensão da área, da sua produtividade e das necessidades de 
rega dos frutos subtropicais é muito negativa, traduzindo-se em repercussões graves no 
sistema. 

No caso da vinha, ainda que seja estimado um aumento da área potencial desta cultura e as 
necessidades de rega sejam baixas, os elevados custos associados à sua implantação, aliados à 
redução acentuada da disponibilidade de água, resultam na vulnerabilidade futura da 
distribuição potencial de vinha que pode ser negativa. Assim, a vulnerabilidade futura da 
produtividade da vinha acaba por ser neutra. 

Face ao exposto, na Figura 1.3 é apresentada a distribuição da cultura da bananeira e vinha. 

Figura 1.3: a) Distribuição potencial atual das culturas de bananeira e vinha na Ilha da Madeira; b) 
Distribuição potencial da cultura da bananeira na Ilha da Madeira no cenário A2 para 2077-2099; c) 

Distribuição potencial da cultura da vinha na Ilha da Madeira no cenário A2 para 2077-2099. 

 

Fonte: GOMES et al. (2015) 

No que concerne às culturas hortícolas, o aumento da temperatura poderia trazer efeitos 
benéficos, todavia, a grande redução da água disponível para rega, aliada à grande extensão 
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da área deste tipo de culturas, conduzem a uma vulnerabilidade futura da distribuição 
potencial e da produtividade de culturas hortícolas muito negativa. 

Segundo os resultados da Estratégia CLIMA-Madeira, para o período de 2070 a 2099, a 
vulnerabilidade futura associada às necessidades de rega é muito negativa para todas as 
culturas, como resultado, por um lado, da maior intensidade da necessidade de rega, em 
particular na vertente sul, e, por outro lado, da redução da disponibilidade de água para rega. 

Importa ainda referir que o previsível aumento da temperatura poderá aumentar a expansão 
de organismos prejudiciais, com consideráveis perdas de produção nos sistemas agrícolas 
decorrentes de pragas, doenças e infestantes. 

Para a RAM, as vulnerabilidades às alterações climáticas no setor da agricultura encontram-se 
sintetizadas na matriz apresentada no Quadro 1.12. 

Quadro 1.12: Matriz de vulnerabilidade para o setor agrícola 

 
Horizonte temporal Confiança Vulnerabilidade 

Matriz de vulnerabilidade: setor agrícola 

Produtividade e distribuição potencial da 
cultura de hortícolas, bananeira (e outros 

frutos subtropicais) 

Atual Baixa Neutra 

Longo (2070-2099) Alta Muito negativa 

Produtividade e distribuição potencial da 
vinha 

Atual Baixa Neutra 

Longo (2070-2099) Baixa Negativa 

Risco de ocorrência de pragas e doenças na 
agricultura 

Atual Baixa Neutra 

Longo (2070-2099) Baixa Muito negativa 

Fonte: Adaptado de GOMES et al. (2015) 

Atendendo aos impactes identificados anteriormente, importa fazer menção às principais 
medidas de adaptação preconizadas por GOMES et al. (2015), a saber: 

 Disponibilização de água e a capacidade e eficiência de rega; 

 Manutenção da fertilidade do solo e prevenção da erosão; 

 Gestão de risco face a eventos extremos e à maior vulnerabilidade climática; 

 Alteração dos sistemas fitossanitários face ao ambiente potencialmente favorável à 

existência de organismo prejudiciais às culturas; 

 Disponibilidade de património genético adaptado às novas condições climáticas. 
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1.2.2 Florestas 

A área Florestal da RAM abrange aproximadamente 16.000 hectares de floresta natural, 
16.5000 hectares de floresta plantada e 1.500 hectares de outras áreas arborizadas. A floresta 
natural é composta, fundamentalmente, por floresta Laurissilva e a floresta plantada, 
essencialmente, por pinheiro-bravo e eucalipto. 

Relativamente a este setor, o maior risco respeitará aos incêndios florestais, cuja significância 
se tem vindo a tornar cada vez mais proeminente (Figura 1.4).  

Figura 1.4: Área ardida na ilha da Madeira (2006-2013) 

 

Fonte: GOMES et al. (2015) 

Efetivamente, de acordo com a Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas, a 
médio prazo (2040 a 2069), prevê-se um aumento do risco meteorológico de incêndio na 
vertente sul para ambos os cenários, ainda que como maior intensidade e expansão em 
altitude no cenário B2. Este aumento é, grosso modo, coincidente com as áreas de floresta 
plantada. Na vertente norte, por sua vez, é no cenário A2 que se prevê um ligeiro aumento 
deste risco, nomeadamente nas zonas costeiras. 

A longo prazo (2070-2099), ao contrário do descrito anteriormente, é no cenário A2 que se 
constata um maior aumento do risco. Quanto à vertente norte, a maior área do crescente risco 
de incêndio é verificada no cenário B2. 

De referir que a vulnerabilidade da floresta a incêndios é condicionada pelas condições 
meteorológicas predominantes, pelo risco meteorológico de incêndio florestal e pelas 
condições estruturais das áreas florestais (e.g. declive, tipo de ocupação florestal e 
continuidade ao nível da paisagem). Face ao exposto, quer a floresta Laurissilva, quer a floresta 
plantada, encontrando-se em áreas de acentuados declives, apresentam condições que 
favorecem a propensão do fogo e dificultam o seu combate. Onde a floresta plantada é 
predominante, nomeadamente na vertente sul, o clima é mais seco, pelo que o risco de 
incêndios é aumentado. Por conseguinte, as condicionantes naturais, aliadas ao histórico 
recente, conduzem a uma vulnerabilidade classificada como negativa. 
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A longo prazo, a vulnerabilidade da floresta a incêndios, particularmente da floresta plantada, 
é classificada como muito negativa, atendendo ao aumento do risco meteorológico de 
incêndio em todos os cenários futuros analisados. 

Atendendo a que a floresta natural se encontra bem adaptada às condições climáticas atuais e 
às pressões exercidas pela ocupação humana, a vulnerabilidade atual da floresta natural a 
alterações de produtividade é neutra, pelo que o maior fator de risco respeita aos incêndios 
florestais. No futuro, a vulnerabilidade da produtividade tende a diminuir, na sequência do 
aumento estimado da produtividade primária líquida, pelo que se considera haver 
oportunidades a explorar. Relativamente à distribuição potencial futura da floresta natural, 
estima-se ser possível a expansão para zonas de maior altitude, onde as condições climáticas 
atuais são limitantes, possibilidade também confirmada pelo aumento esperado da 
produtividade primária. 

Na Figura 1.5 encontra-se representada espacialmente a produtividade líquida da floresta 
natural da ilha da Madeira para o período de referência e para o cenário A2 entre 2070 e 2099. 

Figura 1.5: Produtividade primária líquida (gC m-2 ano -1) da floresta natural no período de referência 
(a) e no cenário futuro A2 (b) entre 2070 e 2099 

 

Fonte: GOMES et al. (2015) 

Quanto à floresta plantada, a sua vulnerabilidade a alterações na produtividade é negativa, em 
função da presença do Nemátodo da Madeira do Pinheiro (NMP), o qual afeta sobretudo o 
pinheiro-bravo, a espécie mais expandida deste tipo de floresta. Para a restante floresta 
plantada, considera-se uma vulnerabilidade neutra. Ainda que se estime um aumento 
potencial da produtividade primária para este tipo de floresta, a vulnerabilidade a alterações 
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da produtividade é, no longo prazo, muito negativa, como resultado, principalmente, do 
aumento do risco de incêndio na vertente sul. 

No que concerne a alterações na distribuição potencial, a vulnerabilidade atual da floresta 
plantada é neutra, atendendo a que não se observam quaisquer fenómenos que a possam 
alterar. Por outro lado, a vulnerabilidade é muito negativa no longo prazo, devido ao aumento 
do risco meteorológico de incêndio. De facto, apesar de se estimar um aumento da área 
potencial, para zonas de maior altitude, o incremento do risco de incêndio florestal na 
vertente sul é um forte condicionante dessa expansão. 

Ainda no que respeita ao impacte das alterações climáticas no setor das florestas, de 
mencionar que a presença de espécies lenhosas exóticas invasoras representa uma das 
maiores ameaças às comunidades vegetais autóctones, pelo que a vulnerabilidade atual é 
negativa. A vulnerabilidade futura é, por sua vez, muito negativa, em função dos seguintes 
fatores determinantes: 

 Expansão territorial atual das plantas exóticas invasoras, que potencia a sua expansão 

futura; 

 Aumento da produtividade primária líquida, que potencia o seu crescimento; 

 Risco de incêndio florestal, que potencia a sua expansão. 

Relativamente às pragas e as doenças, estas são fortemente influenciadas pelo clima, pelo que 
as alterações climáticas têm efeitos diretos no desenvolvimento, reprodução e sobrevivência 
destes organismos.  

Devido à presença do Nemátodo da Madeira do Pinheiro, já anteriormente referido, a 
vulnerabilidade atual a pragas e doenças é negativa. No longo prazo, a vulnerabilidade tende a 
ser muito negativa, em função do conjeturável agravamento da patogenicidade destes 
organismos. 

Face ao exposto, no Quadro 1.13 é apresentada, para a RAM, a síntese das vulnerabilidades a 
alterações climáticas no setor das florestas. 

 

Quadro 1.13: Matriz de vulnerabilidade para o setor florestal 

 
Horizonte temporal Confiança Vulnerabilidade 

Matriz de vulnerabilidade: setor florestal 

Produtividade e distribuição potencial da 
floresta plantada 

Atual Alta Neutra 

Longo (2070-2099) Baixa Muito negativa 

Produtividade e distribuição potencial da 
floresta natural 

Atual Alta Neutra 

Longo (2070-2099) Média Positiva 

Risco de incêndio 
Atual Alta Negativa 

Longo (2070-2099) Alta Muito negativa 

Risco de expansão de plantas invasoras Atual Alta Negativa 
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Horizonte temporal Confiança Vulnerabilidade 

Matriz de vulnerabilidade: setor florestal 

exóticas e de ocorrência de pragas e 
doenças na floresta Longo (2070-2099) Média Muito negativa 

Fonte: Adaptado de GOMES et al. (2015) 

Quanto às medidas de adaptação preconizadas na Estratégia Regional de Adaptação às 
Alterações Climáticas, de referir medidas que visem quer o controlo das espécies invasoras e 
monitorização de pragas e agentes patogénicos florestais, quer o planeamento florestal e a 
simplificação dos processos administrativos dos programas de apoio ao desenvolvimentos e 
valorização do meio rural. A defesa contra incêndios florestais, por sua vez, encontra-se 
traduzida sob a forma de medidas previstas no programa de apoio ao desenvolvimento rural, 
reconhecendo-se, porém, no contexto da referida estratégia, que um Plano de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios poderia melhorar a eficácias das mesmas. 

 

1.2.3 Energia 

No setor da energia, a análise dos impactes das alterações climáticas atenderam à procura e à 

oferta de energia térmica e elétrica.  

Quanto à procura, esta é sensível ao clima, pelo que o impacte é positivo para o aquecimento 

de águas, uma vez que, aumentando a temperatura da água de abastecimento, diminui a 

elevação de temperatura requerida para atingir uma certa temperatura-alvo. A elevação da 

temperatura ambiente conduz, também, a uma redução das necessidades de aquecimento e, 

em contrapartida, a um aumento das necessidades de arrefecimento em edifícios, sendo estas 

passíveis de ser satisfeitas via ar condicionado (energia elétrica). 

Na Figura 1.6 encontram-se representadas espacialmente as principais infraestruturas 

relacionadas com a produção de energia elétrica na RAM. 

Figura 1.6: Distribuição das infraestruturas de produção de energia elétrica na Madeira (a) e em Porto 
Santo (b) 

 

Fonte: GOMES et al. (2015) 

Do ponto de vista da procura energética, a RAM depende em cerca de 95% de combustíveis 

fósseis importados. De facto, embora esta dependência esteja a decrescer, representa uma 
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vulnerabilidade fundamental na segurança do abastecimento a partir do continente e, depois, 

no armazenamento e na distribuição dos combustíveis dentro das próprias ilhas. 

As alterações climáticas podem condicionar a oferta segura e a preço razoável de energia da 

RAM, designadamente através de eventos extremos: tempestades no oceano que impeçam ou 

demorem o reabastecimento energético de origem fóssil e cheias, aluviões, inundações ou 

fogos que atinjam locais de armazenamento de combustíveis e/ou perturbem o seu transporte 

dentro das ilhas (GOMES et al., 2015).  

No que respeita ao sistema elétrico, as centrais termoelétricas (duas na Madeira e uma no 

Porto Santo), além de serem a fonte principal de energia elétrica, são, também, essenciais ao 

funcionamento da rede elétrica isolada em cada ilha, já que asseguram o controlo de 

parâmetros do sistema elétrico de forma contínua, fazendo face à variação da produção das 

centrais e à variação do consumo. Na ilha do Porto Santo, a indisponibilidade da central 

termoelétrica acarreta a indisponibilidade total de energia na rede, enquanto na ilha da 

Madeira o impacte não seira tão grave, prevendo-se a possibilidade de abastecer as zonas de 

qualidade de serviço I e II, mesmo em situação de paragem da maior central. 

Relativamente aos sistemas de energias renováveis, pelo próprio facto de transformarem, 

direta ou indiretamente, a energia proveniente da radiação solar, vento e/ou precipitação são, 

naturalmente, sensíveis a alterações no clima. Por conseguinte, há alguma sensibilidade a 

eventos extremos, mas essencialmente à variabilidade dos recursos renováveis em todas as 

escalas de tempo. Neste contexto, de destacar o caso da energia hídrica, atendendo a que as 

flutuações anuais, mensais e nas sequências de dias sem precipitação têm reflexo direto, ainda 

que eventualmente diferido, nos caudais disponíveis para turbinar, considerando que, 

atualmente, não existe capacidade significativa de armazenamento de água. 

De acordo com a Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas, os impactes 

climáticos identificados nos sistemas de fontes de energias renováveis são, genericamente, 

ligeiros, com exceção da hidroeletricidade. 

Quanto à energia solar, o seu aproveitamento poderá beneficiar de um pequeno aumento da 

disponibilidade de radiação solar. Este benefício é mais significativo, no caso dos sistemas 

solares térmicos, se considerarmos a elevação da temperatura ambiente, pela redução de 

perdas térmicas e pela elevação da água de abastecimento, conduzindo a uma oportunidade a 

longo prazo. Em contrapartida, a elevação da temperatura implica o decréscimo da eficiência 

de conversão nos sistemas fotovoltaicos, mantendo-se, assim, a vulnerabilidade neutra. 

O aproveitamento do recurso eólico, por sua vez, parece ser pouco vulnerável às alterações 

climáticas, identificando-se um decréscimo da velocidade média nos meses de fevereiro, 

março e agosto, e um incremento nos meses de abril e dezembro. 

No que concerne aos recursos de biomassa e resíduos florestais, a disponibilidades depende 

da produtividade primária, que tenderá a aumentar com o incremento da temperatura e a 

diminuir com a redução da precipitação. Conjetura-se que a produtividade aumente nas cotas 

mais elevadas, onde, contudo, a distância e o terreno tornam a recolha pouco viável, pelo que, 

em termos práticos, não se perspetiva um aumento do potencial explorável de biomassa. 

A produção de eletricidade pela via hídrica representa, como mencionado anteriormente, uma 

exceção ao contexto apresentado, na medida em que se prevê uma significativa redução, 
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decorrente de uma quebra da precipitação nas zonas elevadas. As centrais hídricas dependem 

das afluências disponíveis e da capacidade de armazenamento de água, sendo estas 

diretamente influenciadas pela precipitação (incluindo a oculta), pela localização específica das 

captações e pelas perdas. A redução da disponibilidade hídrica deverá, assim, traduzir-se numa 

redução global da produção elétrica, particularmente nas centrais que aproveitem fluxo em 

excesso de outras utilizações prioritárias de água, particularmente da água captada em zonas 

altas (Figura 1.7). De referir, porém, que os efeitos mais gravosos só surgem a longo prazo, 

atendendo a que estão a ser planeadas e construídas bacias de armazenamento de água, 

integradas em novos aproveitamentos, que visam o reforço dos sistemas adutores de 

aproveitamento existentes, permitindo aproveitar a potência instalada nessas centrais e 

aumentar a produção (GOMES et al., 2015). 
 

Figura 1.7: Esquema representativo do processo de redução da produção de energia hídrica, 
decorrente das alterações climáticas 

 

Fonte: Adaptado de GOMES et al. (2015) 

Na sequência do explanado anteriormente, a vulnerabilidade do setor energético da RAM às 

alterações climáticas encontra-se sintetizada no Quadro 1.14.  

Quadro 1.14: Matriz de vulnerabilidade para o setor energético 

 
Horizonte temporal Confiança Vulnerabilidade 

Matriz de vulnerabilidade: setor energético 

Impactes na procura de energia 

Aquecimento de águas 

Para a mesma temperatura-alvo de consumo, as 
necessidades de energia dependem da temperatura 

da água de abastecimento. 

Atual Muito alta Neutra 

Curto (2020-2039) Muito alta Neutra 

Longo (2070-2099) Muito alta Positiva 

Climatização 

Diminuição geral das necessidades de aquecimento, 

Atual Muito alta Neutra 

Curto (2020-2039) Alta Negativa 

Redução da precipitação 

nas zonas altas 

Diminuição da captação 

dos caudais 

Redução da produção, 

particularmente nas 

centrais de Inverno 

Diminuição dos excessos 

de caudais 
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Horizonte temporal Confiança Vulnerabilidade 

Matriz de vulnerabilidade: setor energético 

aumento geral das necessidades de arrefecimento. 

O balanço depende do tipo e localização do edifício 
Longo (2070-2099) Média Neutra 

Impactes na oferta de energia 

Solar térmico 

A produção de energia depende da radiação solar e, 
secundariamente, da temperatura ambiente e da água 

de abastecimento. 

Atual Muito alta Neutra 

Curto (2020-2039) Alta Neutra 

Longo (2070-2099) Alta Positiva 

Solar fotovoltaico 

A produção de energia depende, essencialmente, da 
radiação solar e, muito secundariamente, da 

temperatura ambiente e do vento. 

Atual Muito alta Neutra 

Curto (2020-2039) Alta Neutra 

Longo (2070-2099) Alta Neutra 

Biomassa 

A produção de calor depende da disponibilidade de 
sobrantes de sistemas florestais e agrícolas, que 
variam com a área ocupada dos sistemas, a sua 

produtividade, a viabilidade e a capacidade de recolha 
e transporte. 

Atual Muito alta Neutra 

Curto (2020-2039) Alta Neutra 

Longo (2070-2099) Média Neutra 

Hídrica 

As centrais hidroelétricas dependem das afluências 
disponíveis e da capacidade de armazenamento de 

água, que estão diretamente influenciadas pela 
precipitação (incluindo a oculta), pela localização das 

captações e pelas perdas. 

Atual Alta Neutra 

Curto (2020-2039) Média Neutra 

Longo (2070-2099) Média Negativa 

Eólica 

A produção das turbinas eólicas depende de forma 
complexa da intensidade do vento. É também 

proporcional à densidade do ar, pelo que a 
temperatura e humidade têm alguma influência. 

Variações de rumo podem resultar em variações da 
turbulência, que prejudica o desempenho. 

Atual Muito alta Neutra 

Curto (2020-2039) Alta Neutra 

Longo (2070-2099) Média Neutra 

Segurança do abastecimento de combustíveis 

Problemas nos portos de origem ou tempestades 
podem atrasar as entregas no abastecimento de 

combustíveis por via marítima (ex.: terminal de gás 
natural no Caniçal), tal como o transporte dentro da 

RAM. 

Atual Muito alta Neutra 

Curto (2020-2039) Alta Neutra 

Longo (2070-2099) Média Neutra 

Centrais Termoelétricas 

Potencialmente sensíveis a uma combinação de 
subida do nível do mar, maré e sobrelevação de 
tempestade (e aluviões, no caso da CT Vitória). 

Atual Média Neutra 

Curto (2020-2039) Alta Neutra 

Longo (2070-2099) Média Neutra 

Fonte: Adaptado de GOMES et al. (2015) 

Por fim, em termos de medidas de adaptação setorial, importa referir que este é um dos 

setores cujas medidas de adaptação apresentam um maior potencial de contribuir para a 

mitigação das alterações climáticas, nomeadamente por intermédio da melhoria da eficiência 

energética, do aproveitamento das fontes de energias renováveis e do incremento da 

capacidade de armazenamento de energia. De notar que estas medidas integram já a política 

energética regional, estando expressas nos instrumentos de planeamento energético e 
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instrumentos legislativos. Complementarmente, segundo o preconizado na Estratégia Regional 

de Adaptação às Alterações Climáticas, poderão ser consideradas medidas relativas ao 

aumento do conhecimento acerca do armazenamento de energia. 

 

1.2.4 Turismo 

A avaliação da vulnerabilidade do setor turístico da RAM às alterações climáticas sustentou-se 

na identificação de impactes em quatro tipologias de oferta turística: Funchal e património 

cultural; Natureza e paisagem terrestre; Natureza e paisagem marinha; e Porto Santo. Foram 

ainda considerados os impactes nas infraestruturas associadas ao turismo e na procura de 

turismo na RAM. 

No que concerne à procura, a definição das vulnerabilidades considera a análise dos padrões 

de conforto térmico dos turistas (nacionalidades) que visitam a Madeira, para além da 

quantificação da alteração associada ao produto turístico, e de aspetos relacionados com a 

comunicação e imagem associadas ao turismo. A análise procura, ainda, atender ao caráter 

transversal deste setor, tendo em conta os impactes e vulnerabilidades de outros setores com 

implicações ao nível do Turismo. 

Na Figura 1.8 encontram-se representadas espacialmente algumas infraestruturas relevantes 

do ponto de vista turístico, bem como pontos de interesse turístico.  

Figura 1.8: Infraestruturas turísticas e pontos de interesse turístico nas ilhas da Madeira (b) e Porto 
Santo (b) 

 

Fonte: GOMES et al. (2015) 
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Quanto à cidade do Funchal, esta apresenta-se já muito vulnerável, principalmente devido à 

ocorrência de cheias e movimentos de vertente, tendência que se deverá manter a curto 

prazo. A longo prazo, a subida do nível do mar, associada a outros fatores, promoverá um 

incremento do nível de vulnerabilidade para crítico. 

De acordo com a Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas, o sistema que 

permite a fruição da atual paisagem da Região Autónoma da Madeira, com as características 

atuais, que atrai turistas, evidencia uma vulnerabilidade com tendência negativa. Esta 

vulnerabilidade relaciona-se com a degradação de alguns habitats (como a Laurissilva), o 

abandono da agricultura como atividade económica relevante, a destruição de espécies 

endémicas e vários riscos de ação cumulativa (e.g. incêndios, pragas e expansão de plantas 

invasoras exóticas). 

Na Ilha de Porto Santo, o aumento da suscetibilidade à ocorrência de inundações marítimas 

decorre da subida do nível médio do mar. As áreas mais vulneráveis a esta sobreposição de 

fenómenos, às quais acresce a pressão humana, são as zonas costeiras mais baixas e arenosas. 

Por conseguinte, a longo prazo, acompanhando a tendência de subida do nível do mar, a 

vulnerabilidade poderá atingir o nível crítico. 

As estruturas rodoviárias potencialmente relevantes do ponto de vista turístico são 

atualmente vulneráveis, existindo uma tendência para agravamento, a curto prazo, e 

manutenção a longo. Esta tendência sucede do aumento do risco de incêndio e o consequente 

aumento de material sólido disponível para ser transportado, bem como à manutenção dos 

níveis de vulnerabilidade associados à suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa 

em vertentes, e de cheias a curto prazo. A longo prazo prevê-se um decréscimo da 

suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa em vertentes, passível de contribuir 

para a diminuição da vulnerabilidade destas estruturas.  

As estruturas marítimas, por sua vez, apresentam uma vulnerabilidade neutra, não 

evidenciando, a curto prazo, tendência para agravamento. A longo prazo, devido à subida do 

nível médio do mar, a vulnerabilidade será muito negativa. 

No que respeita ao conforto térmico para a ilha da Madeira (Funchal), a tendência é de 

aumento da vulnerabilidade ao longo do tempo, fruto da subida da temperatura. 

No caso de Porto Santo, regista-se uma eventual oportunidade a médio prazo e uma 

vulnerabilidade negativa a longo prazo. 

No contexto do projeto CLIMAAT II (SANTOS e AGUIAR, 2006) foi efetuado um exercício de 

aferição das tendências de resposta dos mercados emissores a alterações no conforto térmico 

para o Funchal e Porto Santo no cenário futuro A2, cujos resultados são apresentados no 

quadro que se segue. 

Quadro 1.15: Resposta dos mercados emissores a alterações no conforto térmico humano para o 
Funchal e o Porto Santo no cenário A2  

População turística 
Cenário A2 para 2070-2099 

J F M A M J J A S O N D 

Funchal UK/DE ↑ ↑ ↑ ↔ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↔ ↑ 
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População turística 
Cenário A2 para 2070-2099 

J F M A M J J A S O N D 

PT/FR ↑ ↑ ↑ ↔ ↔ ↓ ↓ ↓ ↓ ↔ ↑ ↑ 

FI ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ 

Porto Santo 

UK/DE ↑ ↑ ↑ ↑ ↔ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 

PT/FR ↔ ↔ ↑ ↑ ↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↑ ↑ ↔ 

FI ↑ ↑ ↔ ↔ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↔ ↑ 

Fonte: Adaptado de SANTOS, D. & AGUIAR, R. (2006) 

No Quadro 1.16 é apresentada a matriz de vulnerabilidade do setor turístico da RAM, a qual 

considera as diferentes vulnerabilidades descritas anteriormente. 

Quadro 1.16: Matriz de vulnerabilidade para o setor turístico 

 
Horizonte temporal Confiança Vulnerabilidade 

Matriz de vulnerabilidade: setor turístico 

Cidade do Funchal 

Ocorrência de aluviões no Funchal; doenças 
transmitida por vetores; ocorrência de inundações 

marítimas; qualidade e disponibilidade de água para o 
Turismo 

Atual Alta Negativa 

Curto (2020-2039) Baixa Negativa 

Longo (2070-2099) Baixa Crítica 

Natureza / Paisagem Terrestre e Marinha 

Doenças transmitida por vetores; alterações no 
mosaico paisagístico florestal e agrícola 

Atual Baixa Neutra 

Curto (2020-2039) Muito baixa Negativa 

Longo (2070-2099) Muito baixa Crítica 

Porto Santo 

Aumento da suscetibilidade de ocorrência de 
inundações marítimas 

Atual Baixa Neutra 

Curto (2020-2039) Muito baixa Neutra 

Longo (2070-2099) Muito baixa Crítica 

Infraestruturas Rodoviárias 

Sistema de vias turísticas afetação da atividade 
excursionista, afetação da mobilidade, diminuição da 

satisfação do turista; alterações no mosaico 
paisagístico florestal e agrícola; recursos hídricos e 

disponibilidade no turismo 

Atual Alta Muito negativa 

Curto (2020-2039) Muito baixa Crítica 

Longo (2070-2099) Muito baixa Muito negativa 

Infraestruturas Marítimas 

Afetação das estruturas e da operacionalidade; 
aumento da suscetibilidade à ocorrência de 

inundações marítimas 

Atual Alta Neutra 

Curto (2020-2039) Muito baixa Neutra 

Longo (2070-2099) Muito baixa Muito negativa 

Infraestruturas aeroportuárias 

Afetação das estruturas e da operacionalidade 

Atual Alta Neutra 

Curto (2020-2039) Não disponível Não disponível 

Longo (2070-2099) Não disponível Não disponível 

Conforto térmico 

Ilha da Madeira (Funchal) 

Atual Alta Neutra 

Médio (2040-2069) Muito baixa Negativa 

Longo (2070-2099) Muito baixa Muito negativa 
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Horizonte temporal Confiança Vulnerabilidade 

Matriz de vulnerabilidade: setor turístico 

Conforto térmico 

Ilha do Porto Santo 

Atual Alta Neutra 

Médio (2040-2069) Muito baixa Positiva 

Longo (2070-2099) Muito baixa Neutra 

Fonte: Adaptado de GOMES et al. (2015) 

Do ponto de vista da adaptação, sendo este setor de caráter transversal, a sua adaptação 

estará condicionada pelas medidas de adaptação implementadas nos restantes setores 

(GOMES et al., 2015). Ainda assim, constituem exemplos de medidas específicas: 

 Gestão e manutenção de infraestruturas rodoviárias e marítimas, dimensionadas ao 

novo contexto climático; 

 Utilização de espécies vegetais autóctones e adaptadas às condições edafoclimáticas 

(reflorestação e preservação da floresta Laurissilva e dos valores naturais associados 

ao turismo de natureza); 

 Otimização na utilização dos recursos hídricos e energéticos, monitorização e criação 

de cotas para estruturas turísticas com necessidades intensivas de água (e.g. campos 

de golf, piscinas); 

 Diminuição da sazonalidade, estimulando a procura nos meses de inverno; 

 Reforço do peso da Cultura no ordenamento estratégico do turismo; 

 Transferência de recursos do Turismo para a agricultura, tendo em vista a 

preservação das levadas e paisagem agrícola. 

 

1.3 Cenários de evolução socioeconómica 

A metodologia subjacente à definição de cenários e análise das variáveis inerentes, utilizada no 
âmbito do PGRH da RH10, encontra-se em coerência com as orientações da Agência 
Portuguesa do Ambiente aquando da elaboração dos Planos de Gestão das Regiões 
Hidrográficas de Portugal Continental. Pretende-se, assim, garantir a homogeneidade e 
comparabilidade dos diferentes exercícios de planeamento dos recursos hídricos nacionais. 
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1.3.1 Cenários internacionais 

No contexto macroeconómico, os cenários de enquadramento internacional (Alto e Baixo) 
para o PIB mundial e para o da UE são os apresentados no Quadro 1.17. Em coerência com as 
orientações da Agência Portuguesa do Ambiente para as Regiões Hidrográficas de Portugal 
Continental, estes cenários tiveram por base as previsões de curto-prazo da Comissão 
Europeia (2014) e da OCDE (2014), de curto/médio-prazo do FMI (WEO de 2014) bem como os 
de longo prazo da OCDE (2014) e da Comissão Europeia (2011). As taxas médias de variação 
observadas para o período 2001-2013 foram obtidas a partir da base de dados do FMI (2014), 
sendo a variação do PIB para a UE coincidente com a obtida a partir da base de dados da 
Comissão Europeia (AMECO). 

Quadro 1.17: Cenários internacionais para o PIB (taxas médias de variação anual, em volume) 

 
Observadas Cenário Baixo Cenário Alto 

 
2001-2013 2014-2020 2021-2030 2014-2020 2021-2030 

Mundo 0,039 0,034 0,027 0,041 0,037 

UE 0,013 0,014 0,013 0,021 0,022 

 

É possível constatar, a partir da análise do quadro anterior, que a UE continuará a verificar um 
nível médio de crescimento inferior ao constatado no resto do mundo. Este cenário, a 
verificar-se, condicionará o crescimento da economia nacional, atendendo à sua dependência 
do mercado europeu. 

 

1.3.2 Cenários para Portugal 

No âmbito dos desenvolvimentos mais recentes e de acordo com as perspetivas de evolução 
para a economia portuguesa a curto e médio prazo no contexto dos efeitos do Programa de 
Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), a atualização dos cenários tem por referência os 
cenários socioeconómicos considerados no Roteiro Nacional de Baixo Carbono 2050 (APA, 
2012), na elaboração de cenários de longo-prazo e nas mais recentes orientações estratégicas 
do Governo, nomeadamente o Compromisso para o Crescimento Verde. Esta metodologia 
procura estabelecer as bases para um compromisso em torno de políticas, objetivos e metas 
que impulsionem um modelo de desenvolvimento capaz de conciliar o indispensável 
crescimento económico, com um menor consumo de recursos naturais e com a justiça social e 
a qualidade de vida das populações (MAOTE, 2015). 

Foram desenvolvidos dois cenários macroeconómicos, designados por “cenário baixo” e 
“cenário alto”, de possível evolução da economia portuguesa no horizonte 2050, para serem 
adotados nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica: 

 Cenário Baixo: baseia-se no modelo de desenvolvimento seguido nos últimos 15 

anos, com incidência no investimento sobretudo em bens não transacionáveis, 

refletindo-se num ritmo de crescimento económico lento e fortemente dependente 
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da conjuntura externa. Pressupõe a manutenção das estratégias e das características 

dominantes do comportamento dos agentes económicos. Caracteriza-se pela 

manutenção de valores elevados da dívida pública e pouca capacidade para atrair 

investimento, aliado ao reduzido grau de confiança da população no governo e nos 

mercados e à baixa capacidade de influência e intervenção na sociedade por parte da 

opinião pública. Estes fatores traduzem-se numa elevada evasão fiscal e baixos níveis 

de motivação com consequente baixa produtividade da força laboral. 

 Cenário Alto: representa um desvio de rota e estratégia no desenvolvimento 

nacional, correspondendo ao renascimento da economia Portuguesa, traduzido por 

um aumento da competitividade e numa reestruturação económica do país. É 

privilegiado o investimento em bens transacionáveis traduzidos numa 

reindustrialização nacional e uma aposta em serviços de valor acrescentado. Uma 

população altamente motivada e com elevadas taxas de confiança catalisa a 

reestruturação do Estado e da economia nacional reduzindo os valores da economia 

paralela e da dívida pública. A maior capacidade para atrair investimento, aliado a 

uma população e indústria qualificadas e com grande capacidade de inovação 

permitem a renovação e modernização do tecido industrial nacional. Este cenário 

pressupõe portanto um crescimento económico mais acentuado e uma 

modernização da sociedade e do desenvolvimento humano superiores ao do Cenário 

Baixo. 

Os dois cenários contrastantes (Alto e Baixo) pretendem representar, respetivamente, o limite 

superior e inferior do desenvolvimento económico, a que corresponderão padrões contrastantes 

de pressões sobre os recursos hídricos. Assim, ao cenário alto, como cenário mais otimista do 

ponto de vista do crescimento económico, estará associado um previsível aumento da pressão 

sobre os recursos hídricos. 

As variáveis macroeconómicas analisadas incluem: 

 Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIB); 

 Consumo privado dos residentes; 

 Consumo dos residentes fora do território nacional; 

 Consumo dos não residentes no território nacional; 

 Consumo privado no território nacional; 

 População residente (média anual); 

 PIB per capita. 
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Quanto aos horizontes de cenarização, adotaram-se os períodos de 2014-2020, que inclui 
praticamente a totalidade do próximo ciclo de planeamento de recursos hídricos (2016-2021), 
2021-2030 e 2031-2050.  

As projeções acomodam a informação disponível relativamente à atual conjuntura económica, 
não considerando ou antecipando episódios conjunturais no futuro. Assume-se, assim, algum 
grau de incerteza, sendo este crescente à medida que aumenta o horizonte de projeção. 

Face ao exposto, apenas se destacam, neste documento, os padrões de evolução identificados 
para os períodos de cenarização 2014-2020 e 2021-2030, sendo comparados com os valores 
observados para o período 2001- 2013 com base nas Contas Nacionais. 

A análise das diferentes variáveis tem por base a abordagem e os resultados constantes no 
capítulo “Cenários Macroeconómicos” do Relatório do Estado do Ambiente 2014 (MAOTE, 
2014). 

 

1.3.2.1 População residente 

Tal como referido anteriormente, a projeção da evolução desta variável tem por base a 
metodologia e os resultados apresentados no Relatório do Estado do Ambiente 2014 (MAOTE, 
2014). 

Os valores da população residente para o período 2000 - 2013 decorrem das Estimativas da 
População Residente em Portugal, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística em 16 de 
Junho de 2014 (INE, 2014a). 

As projeções para 2014, por sua vez, consideraram os valores estimados para a população 
total relativamente aos três primeiros trimestres do ano (INE, 2014b; INE, 2014c; INE, 2014d) e 
a respetiva variação face ao período homólogo. 

A partir de 2014, as projeções foram obtidas a partir de hipóteses anuais para o saldo 
migratório e para a taxa de crescimento natural da população, as quais tiveram em conta as 
projeções da população residente (2012-2060) divulgadas pelo INE em 28 de março de 2014 
(INE, 2014e). Quanto ao ano de 2014, foram considerados também os valores estimados para 
a população relativamente aos três primeiros trimestres desse ano (INE, 2014b; INE, 2014c; 
INE, 2014d) e a respetiva variação face ao período homólogo. 

De modo geral, devido ao mais elevado crescimento económico no cenário Alto, admitiu-se 
que neste o crescimento populacional seria mais positivo, comparativamente com o cenário 
Baixo. De facto, um maior crescimento económico tornaria o país mais atrativo em termos de 
fluxos migratórios e criaria melhores condições para incentivar uma maior natalidade e uma 
menor mortalidade (MAOTE, 2014). 

Para o cenário Baixo foram consideradas as seguintes hipóteses: 

 Saldo migratório negativo, mas progressivamente amortecido ao longo do período de 

cenarização; 
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 Taxa de crescimento natural da população igual a uma média ponderada dos cenários 

“Baixo” e “Sem Migrações” do INE (2014e), com ponderadores 0,2 e 0,8, 

respetivamente. 

Relativamente ao cenário Alto, as hipóteses consideradas foram as seguintes: 

 Saldo migratório ainda negativo mas progressivamente amortecido até 2017 (e 

menor, em termos absolutos que o do cenário Baixo), nulo em 2018, positivo e 

crescente entre 2019 e 2023, estabilizando depois num saldo anual positivo de 20 mil 

indivíduos de 2023 a 2030; 

 Taxa de crescimento natural da população igual à do “cenário alto” do INE a partir de 

2019 e com valores ajustados para os anos de 2014 a 2018 tendo em conta o valor 

observado para aquele crescimento em 2013. 

Na sequência do exposto, no Quadro 1.18 é apresentada a evolução esperada para a 
população residente nos cenários Baixo e Alto.  

 

1.3.2.2 PIB e consumo privado 

A análise das variáveis relativas ao PIB, ao consumo privado dos residentes e ao consumo 

privado no território têm por base os cenários macroeconómicos desenvolvidos no âmbito do 

Relatório do Estado do Ambiente 2014 (MAOTE, 2014) e no projeto de Reforma da Fiscalidade 

Verde (Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde, 2014). 

Para o PIB e para o consumo privado dos residentes foram utilizados, até ao ano de 2013, os 

valores anuais obtidos das Contas Nacionais Trimestrais divulgadas pelo INE em 8 de setembro 

de 2014 (INE 2014f). 

Na elaboração dos cenários para estas variáveis foram tidos em conta as previsões e os 

cenários elaborados para Portugal por diversas instituições nacionais e internacionais, 

nomeadamente pelo Ministério das Finanças, Banco de Portugal, Conselho das Finanças 

Públicas, Comissão Europeia, OCDE e FMI. 

Quanto ao ano de 2014 foi tida também em conta a informação já disponível para esse ano, 

nomeadamente as Contas Nacionais para o 1.º e 2.º trimestre (INE 2014f). 

Para o cenário Baixo admitiu-se, ao longo de todo o período de cenarização, um crescimento 

anual do PIB de cerca de 0,8%.  

Para o cenário Alto, por sua vez, foi admitido um crescimento progressivamente acelerado do 

PIB (partindo de 1,8% em 2014) até atingir +2,8% em 2025, estabilizando depois nesse nível 

até 2030.  
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No que concerne à evolução do consumo privado dos residentes considerou-se um 

crescimento de +1,5% (cenário Baixo) e +1,9% (cenário Alto). A partir de 2015, no cenário 

Baixo, foi admitido um crescimento do Consumo Privado ligeiramente abaixo do crescimento 

do PIB no período de 2015 a 2019, por efeito da ainda possível implementação de algumas 

medidas de austeridade para conter o défice público, e depois um crescimento igual ao do PIB 

a partir de 2020 (+ 0,8% ao ano). Quanto ao cenário Alto, foi considerado um crescimento de 

consumo privado de 2% em 2015, depois ligeiramente inferior ao crescimento do PIB no 

período de 2016 a 2020 (associado a algumas eventuais políticas para reduzir o défice público) 

e, finalmente, coincidente com o crescimento do PIB de 2021 em diante. 

O Consumo Privado no Território (CT) é equivalente ao Consumo Privado dos Residentes (CR) 
com adição do Consumo, efetuado em Portugal, pelos Não Residentes (CNRT, também 
designado por Exportações de Turismo) e subtração do Consumo pelos Residentes efetuado 
no estrangeiro (CRE, também designado por Importações de Turismo). É, assim, determinado 
através da seguinte equação: CT = CR + CNRT – CRE. 

Para as variáveis supracitadas foram utilizados, até ao ano de 2013, valores fornecidos pelo 
INE. 

Quanto a 2014, foram considerados os valores já observados para as Exportações e 
Importações de Turismo no 1º semestre do ano, com variações homólogas de +9,5% e +5,2%, 
respetivamente (INE, 2014g) e para as dormidas de estrangeiros em Portugal em 
estabelecimentos hoteleiros, variação homóloga de + 9,6% de janeiro a agosto (INE, 2014h). 
Face ao exposto, admitiu-se que em 2014 o crescimento das exportações e importações de 
turismo seria, respetivamente, de +9,6% e + 5,2%, em ambos os cenários. 

Relativamente ao ano 2015 e seguintes considerou-se que as importações de turismo 
cresceriam à mesma taxa que o consumo dos residentes projetado para o respetivo cenário. 

No que concerne às exportações do turismo, mantiveram-se as taxas de crescimento 
projetadas nos cenários Alto e Baixo utilizadas nos Relatórios do Estado do Ambiente 2013 e 
2014, as quais haviam sido estimadas (em 2013) em função das evoluções então projetadas 
para o PIB da UE e mundial. 

Tendo presente a equação apresentada acima, os cenários para o Consumo no Território 
foram obtidos adicionando aos valores projetados para o Consumo dos Residentes, os valores 
dos cenários para as Exportações de Turismo e subtraindo-lhe os das Importações de Turismo. 

No Quadro 1.18 apresentam-se os dois cenários (Alto e Baixo) de possível evolução da 
economia portuguesa no horizonte 2030, no que respeita às variáveis analisadas 
anteriormente, importando salientar que os valores apresentados não têm o carácter de 
previsões, representando apenas possíveis padrões de evolução destas variáveis. 

Para o período 2014-2020, perspetiva-se um baixo nível de crescimento económico 
considerando um contexto de necessária redução do défice orçamental e da dívida pública, 
que se traduzirá numa pressão negativa para a procura interna. No período 2021-2030, ainda 
que com maior nível de incerteza, admite-se uma recuperação do crescimento económico, 
pautada por níveis diferentes nos dois cenários. 
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Quadro 1.18: Cenários Macroeconómicos para Portugal (taxas médias de variação anual em volume) 
desenvolvidos no âmbito do Relatório do Estado do Ambiente 2014 

 
Observadas Cenário Baixo Cenário Alto 

 
2001-2013 2014-2020 2021-2030 2014-2020 2021-2030 

População residente (média anual) 0,1% -0,5% -0,5% -0,3% -0,1% 

PIB a preços de mercado 0,1% 0,8% 0,8% 1,8% 2,7% 

PIB per capita -0,1% 1,3% 1,3% 2,2% 2,8% 

Consumo Privado dos Residentes 0,1% 0,7% 0,8% 1,8% 2,7% 

Consumo Privado no Território 0,2% 1,0% 0,9% 2,1% 2,7% 

Fonte: MAOTE, 2014. 

Tal como mencionado anteriormente, a análise das variáveis atende ainda aos cenários 
macroeconómicos desenvolvidos no âmbito dos estudos de suporte à elaboração do projeto 
de Reforma da Fiscalidade Verde (Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde, 2014). Os 
cenários em causa abrangem algumas variáveis da despesa que não são contempladas nos 
valores anteriormente apresentados, designadamente a evolução das exportações e do 
investimento. 

Os cenários tiveram como principal referência o Documento de Estratégia Orçamental (DEO) 
2014-2018, elaborado pelo Ministério das Finanças em abril de 2014. Assim, para o período 
2016-2020, que corresponde, grosso modo, ao segundo ciclo de planeamento de recursos 
hídricos, foi adotado o cenário central do DEO (2016-2018), estendido para 2019 e 2020. Este 
cenário foi depois estendido até 2030, ao qual foram adicionados um cenário baixo (menos 
favorável) e um alto (mais favorável).  

Os resultados do exercício de cenarização descrito encontra-se sintetizado no Quadro 1.19. Os 
valores apresentados devem ser analisados à luz das hipóteses genéricas assumidas, 
justificadas no atual contexto económico e orçamental, a saber: 

 Crescimento do PIB em linha com os cenários divulgados pela APA no REA 2013 

(correspondentes a uma versão prévia dos resultados apresentados no Quadro 1.18). 

 Crescimento do consumo privado abaixo do crescimento do PIB (mas 

progressivamente convergente com este), tendo em conta que o Rendimento 

Nacional deverá crescer abaixo do PIB, nomeadamente devido aos encargos com 

juros associados à elevada dívida externa e à necessidade durante um período ainda 

relativamente longo de existirem transferências líquidas acrescidas de rendimento 

disponível dos particulares para o Estado de forma a reduzir a dívida pública; 

 Estagnação do consumo público em 2021-2030 (e em 2016-2020 no cenário alto), 

tendo em conta a necessidade de reduzir a dívida pública e assegurar o pagamento 

dos respetivos encargos; 
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 Crescimento da Formação Bruta de Capital Fixo (investimento produtivo) acima do 

crescimento do PIB para assegurar a recapitalização da economia e o crescimento do 

PIB potencial e das exportações; 

 Crescimento das exportações significativamente acima do crescimento do PIB, 

pressupondo o aumento do grau de abertura da economia portuguesa; 

 Crescimento também elevado das importações (acima do crescimento do PIB e tanto 

mais elevado quanto o nível do cenário), mantendo-se, contudo, um saldo positivo da 

balança de bens e serviços ao longo do período de cenarização. De referir que esta 

variável foi obtida (a partir de 2019) por resíduo, tendo-se, no entanto, verificado que 

os respetivos valores eram consistentes com as restantes variáveis do cenário. 

Quadro 1.19: Cenários Macroeconómicos para Portugal (taxas médias de variação anual em volume) 
desenvolvidos no âmbito dos trabalhos da Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde 

 
2016-2020 2021-2025 

 
Central Alto Baixo Central Alto Baixo 

PIB 1,78% 3,00% 1,00% 2,00% 3,00% 1,00% 

Consumo Privado 0,80% 2,50% 0,60% 1,20% 2,50% 1,00% 

Consumo Público -0,24% 0,00% -0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 

Investimento 3,96% 4,50% 2,00% 3,90% 4,50% 2,00% 

Exportações 5,06% 7,00% 4,00% 6,00% 7,00% 4,00% 

Importações 4,07% 6,12% 3,62% 5,58% 6,52% 4,22% 

Fonte: MAOTE, 2014. 

No contexto do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), atendendo a que este 
constitui a base de suporte à gestão, à proteção e à valorização social e económica das águas, 
por uma questão de segurança, importa avaliar o impacto nas pressões da concretização dos 
cenários macroeconómicos mais otimistas associados à evolução setorial perspetivada para a 
região hidrográfica. 

Em suma, importa evidenciar a grande incerteza sobre a evolução das economias europeias e a 
volatilidade dos mercados, antevendo-se, de acordo com as previsões do FMI uma tendência 
de estagnação ou de recuperação ténue nos próximos anos. 

Porém, perspetiva-se que Portugal não deva acompanhar esta tendência. Para o período 2015-
2017, as projeções do Banco de Portugal para a economia portuguesa indicam a continuação 
do processo de recuperação gradual da atividade económica iniciado em 2013. Depois de um 
crescimento de 0,9% do PIB em 2014, conjetura-se uma aceleração para 1,7% em 2015, 
seguida de crescimentos de 1,9 e 2,0% nos dois anos subsequentes, valores que têm vindo a 
ser revistos em baixa. 
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As baixas taxas de natalidade e uma elevada esperança de vida, agravadas pela emigração das 
camadas mais jovens que se verificou entre 2013 e 2015, conduzem a uma generalizada 
tendência de envelhecimento da população portuguesa.  

O mercado de trabalho na Europa apresentou um agravamento em 2011, tendência 
acompanhada por Portugal que registou um agravamento do desemprego entre 2012 e 2014. 
De registar que no 1.º trimestre de 2016 a taxa de desemprego situou-se nos 12,4% (INE, 
2014i). 

 

1.3.3 Perspetivas das entidades multilaterais 

Tal como é possível constatar pela análise do Quadro 1.20, as previsões de entidades 
multilaterais não se afastam das apresentadas pelas autoridades portuguesas, nomeadamente 
o Banco de Portugal, estimando um crescimento contido do PIB até 2017, fruto sobretudo do 
aumento do Investimento e das Exportações e a criação de emprego que viabilize a redução 
progressiva do desemprego. 

No contexto do segundo ciclo de planeamento do PGRH da Região Hidrográfica da Madeira 
importa, todavia, prolongar os cenários futuros até 2021, prazo de extensão e maturidade das 
políticas e medidas avaliadas. Neste sentido, e em coerência com as orientações da Agência 
Portuguesa do Ambiente nos Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas de Portugal 
Continental, optou-se, de princípio, pelo prolongamento dessa trajetória de crescimento, que 
vem sendo observada desde o final de 2013 e que todas as entidades projetam continuar até 
2017. 

As projeções do Governo constantes do Plano de Estabilidade e Crescimento para o período 
2015-2019 apontam, também, no sentido de uma aceleração contida do crescimento da 
economia, confirmando a perspetiva comum de um ciclo futuro de estabilidade e crescimento, 
que viabilize o aumento do emprego e a consequente diminuição da população desempregada 
e a melhoria da distribuição do Rendimento global Disponível. 
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Quadro 1.20: Cenários Macroeconómicos - Previsões sobre a Economia Portuguesa 

 
Previsões Banco de Portugal Previsões OCDE Previsões do PEC 2015-2019 

 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019 

PIB 0,9% 1,7% 1,9% 2,0% 0,9% 1,6% 1,8% N.D. 1,6% 2,0% 2,4% 2,4% 2,4% 

Consumo Privado 2,1% 2,4% 1,7% 1,7% 2,1% 1,1% 1,5% N.D. 1,9% 1,9% 2,1% 2,1% 2,1% 

Consumo Público -0,7% -0,5% 0,2% 0,0% N.D. N.D. N.D. N.D. -0,7% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 

FBCF - preços constantes 2,3% 4,0% 4,4% 5,3% 2,4% 2,9% 3,1% N.D. 3,8% 4,4% 4,9% 4,9% 5,0% 

Exportações 3,8% 4,3% 5,8% 6,1% 3,4% 5,2% 5,4% N.D. 4,8% 5,5% 5,7% 5,7% 5,8% 

Importações 6,2% 3,9% 5,5% 6,1% N.D. N.D. N.D. N.D. 4,6% 5,3% 5,4% 5,4% 5,7% 
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1.3.4 Cenarização para o desenvolvimento da economia portuguesa 

Com o propósito de assegurar que as grandes opções e as estimativas de crescimento 

consensualmente projetadas pelas várias entidades multilaterais se verificam, a partir das 

previsões de evolução de alguns indicadores económicos de natureza estrutural, são 

construídos cenários de evolução da economia portuguesa. 

Para o efeito, e em coerência com orientações da Agência Portuguesa do Ambiente nos Planos 

de Gestão das Regiões Hidrográficas de Portugal Continental, numa perspetiva de 

uniformidade e comparabilidade do PGRH da RH10 com os demais exercícios de planeamento 

dos recursos hídricos, foram definidos três cenários alternativos de desenvolvimento da 

economia portuguesa, sendo que os indicadores que traduzem a metodologia utilizada para 

detalhar cada cenário são apresentados nos pontos seguintes. 

 

1.3.4.1 Cenário A – Programa de Estabilidade 

O Cenário A visa contemplar o programa de estabilidade definido, em abril de 2015, pelo 

Governo para 2015-2019 e que se prolonga para 2021, adotando as mesmas premissas. 

As premissas adotadas e as projeções resultantes do PIB e das suas principais componentes 

(na ótica da Despesa Nacional) para o período 2016-2021 (atual ciclo de planeamento) 

encontram-se expressas nos Quadro 1.21 e Quadro 1.22. 

Quadro 1.21: Taxas de Crescimento projetadas para o PIB – Cenário A 

PIB e Componentes da 
Despesa Nacional 

Cenário A - Taxas de Crescimento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PIB 0,9 1,8 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5 

Consumo Privado 2,1 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Consumo Público -0,3 -0,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Investimento 2,5 3,8 4,4 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 

Exportações 3,4 4,8 5,5 5,7 5,7 5,8 6,0 6,0 

Importações 6,4 4,6 5,3 5,4 5,4 5,7 5,8 5,8 

Fonte: Adaptado de APA, 2015 

Quadro 1.22: Evolução projetada do PIB e das Componentes da Despesa Nacional – Cenário A 

PIB e Componentes da 
Despesa Nacional 

Cenário A - Taxas de Crescimento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PIB 173.446 176.563 180.197 184.405 188.760 193.160 197.813 202.725 

Consumo Privado 114.360 116.533 118.747 121.240 123.790 126.385 129.040 131.750 

Consumo Público 32.165 31.940 31.975 32.005 32.035 32.100 32.165 32.230 
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PIB e Componentes da 
Despesa Nacional 

Cenário A - Taxas de Crescimento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Investimento 26.267 27.265 28.465 29.860 31.325 32.890 34.533 36.260 

Exportações 69.455 72.790 76.790 81.170 85.795 90.770 96.220 101.990 

Importações 68.801 71.965 75.780 79.870 84.185 88.985 94.145 99.605 

Saldo Externo 654,0 825,0 1.010 1.300 1.610 1.785 2.075 2.385 

Fonte: Adaptado de APA, 2015 

O Cenário em causa assenta na continuidade da evolução recente da economia portuguesa, 

com o crescimento do PIB a partir de 2014 suportado pelo comportamento da FBCF e das 

Exportações, projetando-se a melhoria do Saldo Externo e a aceleração dos ritmos de 

expansão dessas componentes da Despesa. Deste modo, o Cenário presume o controlo da 

Procura Interna, especialmente da componente do Consumo Privado e dos seus impactos nas 

Importações, cujo ritmo de expansão se projeta inferior ao das Exportações. Esta evolução 

previsional possibilitará um ciclo histórico de rutura, com o saldo externo da economia a ter 

um impacto positivo no crescimento da economia nacional. 

No Quadro 1.23 são apresentados os efeitos globais sobre a estrutura do Produto Interno 

Bruto, os quais refletem significativas alterações no modelo económico do país. 

Quadro 1.23: Evolução Estrutural do PIB – Cenário A 

Estrutura PIB 
Cenário A 

2000 2005 2007 2008 2010 2014 2015 2021 

PIB 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Consumo Privado 63,30% 64,40% 64,80% 66,20% 65,80% 65,90% 66,00% 65,00% 

Consumo Público 19,00% 21,10% 19,80% 19,90% 20,70% 18,50% 18,10% 15,90% 

Variação de Existências 0,80% 0,60% 0,60% 0,70% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 

Investimento 28,00% 23,10% 22,50% 22,80% 20,50% 15,10% 15,40% 17,90% 

Exportações 28,20% 26,70% 31,00% 31,10% 29,90% 40,00% 41,20% 50,30% 

Importações -39,20% -35,80% -38,70% -40,80% -37,40% -39,70% -40,80% -49,10% 

Saldo Externo -11,00% -9,10% -7,70% -9,70% -7,50% 0,30% 0,40% 1,20% 

Fonte: Adaptado de APA, 2015 

 

1.3.4.2 Cenário B – Baseado no Programa de Estabilidade 

O Cenário B tem também como base o Programa de Estabilidade, considerando, todavia, um 

maior aumento de emprego e o respetivo impacto no incremento do rendimento disponível e 

do consumo privado. 

Relativamente a este Cenário, consideraram-se os resultados do exercício desenvolvido pela 

APA no âmbito do 2.º ciclo de planeamento dos PGRH do Continente, assente na estimativa 
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dos impactos resultantes do aumento do Emprego, a um ritmo que permitisse o retorno a 

volumes de população ativa próximos dos níveis de 2007-2008. Para o efeito, foi realizada a 

projeção de Indicadores que revelam “relações, nível ou dimensão consistentes e estáveis” ao 

longo do tempo, assumindo, assim, uma natureza estrutural (Quadro 1.24, Gráfico 1.11, 

Gráfico 1.12 e Gráfico 1.13). 

No que concerne à projeção dos indicadores, importa salientar: 

 O crescente peso da tributação sobre os rendimentos, traduzindo uma tendência de 

natureza estrutural que importa controlar ou inverter, de transferência de recursos 

para assegurar as necessidades financeiras do Estado; 

 As tendências de longo prazo de aumento do peso do Consumo Privado no 

rendimento disponível e de redução dos volumes de Poupança Nacional, tão 

necessários para alavancar o crescimento do Investimento em condições de 

financiamento mais sustentáveis; 

 A mudança de natureza estrutural, após 2007-2008, do processo de acumulação de 

riqueza das famílias, colocando prioridade nas políticas de crescimento e de 

distribuição do Rendimento (a este propósito, recorde-se que o peso dos Depósitos 

de Particulares no total de depósitos do sistema bancário é historicamente superior a 

dois terços, o que torna este objetivo de política fulcral para a sustentabilidade de 

qualquer programa de crescimento do investimento e do País). 
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Quadro 1.24: Indicadores da Evolução do Rendimento Disponível e da Poupança Nacional e da Tributação sobre o rendimento 

Unidades: 106 Euros; nº; % 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB 8.260 23.114 56.356 89.037 128.466 158.653 175.468 178.873 175.448 179.930 176.167 168.398 169.395 173.044 

Rendimento Disponível 6.650 19.031 42.294 65.343 90.268 112.005 121.784 126.704 126.182 129.750 125.007 120.511 121.134 122.184 

Rendimento Disponível / PIB 80,5% 82,3% 75,0% 73,4% 70,3% 70,6% 71,1% 70,8% 71,9% 72,1% 71,0% 71,6% 71,5% 70,6% 

Taxa de Poupança Nacional 21,8% 24,3% 19,6% 11,9% 10,0% 8,8% 6,6% 6,5% 10,0% 8,8% 7,2% 7,4% 8,3% 6,5% 

Contribuições Sociais 759 2.316 5.775 11.446 17.144 22.319 24.466 25.650 25.469 25.858 25.164 22.958 24.241 24.831 

Impostos Diretos 339 1.390 3.161 6.602 11.316 11.519 14.763 15.305 13.489 13.569 15.047 13.634 17.415 17.539 

Contribuições Sociais / Rendimento Disponível 11,4% 12,2% 13,7% 17,5% 19,0% 19,9% 20,1% 20,2% 20,2% 19,9% 20,1% 19,1% 20,0% 20,3% 

Impostos Diretos / Rendimento Disponível 5,1% 7,3% 7,5% 10,1% 12,5% 10,3% 12,1% 12,1% 10,7% 10,5% 12,0% 11,3% 14,4% 14,4% 

Rendimento Disponível 6.650 19.031 42.294 65.343 90.268 112.005 121.784 126.704 126.182 129.750 125.007 120.511 121.134 122.184 

Consumo Privado 5.199 14.411 34.005 57.546 81.261 102.106 113.713 118.490 113.509 118.329 115.961 111.610 111.065 114.360 

Consumo Privado / Rendimento Disponível 78,2% 75,7% 80,4% 88,1% 90,0% 91,2% 93,4% 93,5% 90,0% 91,2% 92,8% 92,6% 91,7% 93,5% 

Poupança Nacional 1.451 4.620 8.289 7.797 9.007 9.899 8.071 8.214 12.673 11.421 9.040 8.901 10.069 7.940 

Variação nos Depósitos Bancários n.d. 20.379 27.234 46.117 62.426 25.571 43.702 36.548 38.278 18.744 5.410 -16.355 -10.597 -6.399 

Variação no Património Habitacional das Famílias n.d. 42.070 3.790 71.928 63.303 72.497 32.444 19.227 -4.945 1.096 -21.340 -28.380 -9.832 9.520 

Fonte: Adaptado de APA, 2015 

 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 4 — Cenários prospetivos              98 

Gráfico 1.11: Evolução comparada do Rendimento Disponível e da Tributação sobre os Rendimentos  

 

 

Gráfico 1.12: Evolução comparada do Rendimento Disponível e do Consumo Privado 
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Gráfico 1.13: Evolução do peso das Contribuições Sociais e dos Impostos Diretos no Rendimento 
Disponível 

 

Na sequência do explanado anteriormente, neste Cenário foram adotadas as seguintes 
premissas: 

 Aumento do Emprego total ao ritmo anual de 60 mil novos postos de trabalho, 

resultante da criação anual de 70 mil postos de trabalho no setor empresarial e de 

redução de 10 mil na restante economia; 

 Redução ao longo do período em 2 pontos percentuais do peso percentual do 

Consumo Privado no Rendimento Disponível; 

 Aumento ao longo do período da Taxa de Poupança em 1,1 pontos percentuais. 

Os impactos no PIB e nas suas componentes, associados às premissas supramencionadas, para 

o período de planeamento (2016-2021), são apresentados nos Quadro 1.25, Quadro 1.26 e 

Quadro 1.27). 
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Quadro 1.25: Projeção do Rendimento Disponível e do Consumo Privado, a partir do aumento do Emprego 

 

Evolução passada 

2015 

Estimativa 

Premissa de 
Δ Médio 

2016-2021 

Projeções até 2021 

Δ Médio 

Resultante 

2016-2021 

Média 

2000-
2007 

Média 

2007-
2014 

2013 2014 

Δ 
Médio 

2014/ 
2007 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Rendimento Disponível (106 
Euros) 

110.000 124.157 121.134 122.184 0,07% 123.500 n.d. 128.240 131.285 135.040 138.850 143.450 148.210 2,60% 

Emprego (103 Euros) 4.867,8 4.629,4 4.468,9 4.491,6 -1,80% 4354 60 4.410 4.470 4.530 4.590 4.650 4.710 1,13% 

Rendimento Disponível / 
Trabalhador (103 Euros) 

22 26,8 28,42 28,94 2,00% 28,4 Objetivo 
1%=29,

08 
1%=29,37 1,5%=29,81 1,5%=30,25 2%=30,85 2%=31,47 2,39 p.p. 

Consumo Privado (106 Euros - 
preços correntes) 

95.971 114.615 111.065 114.245 0,10% 116.530 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Consumo Privado (106 Euros - 
preços constantes) 

111.932 115.065 107.954 110.282 -0,70% n.d. n.d. 118.000 120.780 121.535 124.960 129.105 133.390 2,60% 

Consumo Privado / 
Rendimento Disponível (%) 

87,25% 92,31% 91,69% 93,50% n.d. 94,40% Objetivo 92% 92% 90% 90% 90% 90% (2 p.p.) 

Consumo Privado / 
Trabalhador (103 Euros) 

19,72 25,33 26,68 27,06 n.d. 26,76 n.d. 26,76 27,39 26,83 27,23 27,77 28,32 1,56 p.p. 

Poupança Nacional (sem 
fundos pensões) (106 Euros) 

9.532 9.541 10.069 7.940 -0,30% n.d. n.d. 10.260 10.765 11.360 11.970 12.670 13.490 6,30% 

Taxa de Poupança (% do 
rendimento Disponível) 

8,60% 7,70% 8,30% 6,50% -0,30% n.d. 
2,5%; 

2016=8% 
8% 8,20% 8,41% 8,62% 8,83% 9,10% 1,1 p.p. 

Fonte: Adaptado de APA, 2015 
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Quadro 1.26: Projeção do PIB e das Componentes da Despesa Nacional – Cenário B 

PIB e Componentes da 
Despesa Nacional 

Cenário B Variação 
Média 

2021-2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PIB 173.446 176.563 179.450 183.940 186.505 191.735 197.878 204.265 2,62% 

Consumo Privado 114.360 116.533 118.000 120.780 121.535 124.960 129.105 133.390 2,41% 

Consumo Público 32.165 31.940 31.975 32.005 32.035 32.100 32.165 32.230 0,90% 

Investimento 26.267 27.265 28.465 29.860 31.325 32.890 34.533 36.260 5,50% 

Exportações 69.455 72.790 76.790 81.170 85.795 90.770 96.220 101.990 6,69% 

Importações 68.801 71.965 75.780 79.870 84.185 88.985 94.145 99.605 6,40% 

Saldo Externo 654 825 1.010 1.300 1.610 1.785 2.075 2.385 n.d. 

Fonte: Adaptado de APA, 2015 
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Quadro 1.27: Projeção da Evolução do PIB e do VAB das Empresas a partir de Incrementos de Produtividade 

 

Evolução da Produtividade no País e nas Empresas Variações Projeção para 2016-2021 
Variação 2021-

2015 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Até 

2008 
Projetada 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Média 
Anual 

PIB (106 Euros) 175468 178873 175448 179930 176167 168398 169395 173044 176563 -1,30% n.d. 179940 184090 189040 194980 200865 207400 17,50% 3% 

Emprego Total 
(milhares) 

4825,2 4836,7 4698,5 4644,6 4632,5 4437,1 4468,9 4491,6 4575,3 -10,00% 60000/ano 4635 4695 4755 4815 4875 4935 360000 60000 

Produtividade 
Nacional (euros) 

36365 36982 37341 38740 38028 37952 37905 38526 38590 0,6%/ano Objetivo 0,60% 1,00% 1,50% 1,75% 1,75% 2,00% 1,4 0,23 p.p. 

VAB Empresas 

(106 euros) 
86241 87754 84325 85286 79563 73578 72922 n.d. n.d. -16,90% n.d. 75320 78000 80945 83945 87265 91130 21,00% 3,50% 

Emprego Empresas 
(N.º) 

3816046 3902932 3782728 3692992 3503044 3379729 3373518 n.d. n.d. -13,60% 70000/ano 3450 3520 3590 3650 3720 3790 420000 70000 

Produtividade 
Empresas (euros) 

22600 22484 22292 23094 22713 21770 21616 n.d. n.d. -0,73% Objetivo 1,00% 1,50% 1,75% 2,00% 2,00% 2,30% 3 p.p. 0,5 p.p. 

VAB Empresas / PIB 
(%) 

49,1 49,1 48,1 47,4 45,2 43,7 43 n.d. n.d. (6,1 p.p.) Objetivo 41,9 42,4 42,8 43,1 43,4 43,9 2,0 p.p. 0,33 p.p. 

Emprego Empresas / 
Emprego Total (%) 

79,1 80,7 80,5 79,5 75,6 76,2 75,5 n.d. n.d. (0,2 p.p.) n.d. 74,4 75 75,5 75,8 76,3 76,8 2,4 p.p. 0,4 p.p. 

Fonte: Adaptado de APA, 2015 
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1.3.4.3 Cenário C – Baseado no Cenário B 

O terceiro cenário (Cenário C) foi definido com base no Cenário B, assumindo retoma do 
investimento aos níveis de 2007-2008 e incrementos de produtividade superiores aos 
previstos para o rendimento disponível.  

Face ao exposto, para efeitos de estimativa do impacto no PIB (Quadro 1.28), foram 
consideradas as seguintes premissas: 

 Incremento da Produtividade conjugada com a criação de Emprego; 

 Realização de volumes anuais de investimento que viabilizem o regresso aos níveis de 

FBCF de 2007-2008; 

 Aposta num crescimento médio da Produtividade no período superior à verificada 

durante a crise e acima do ritmo de aumento do Rendimento Disponível por 

Trabalhador; 

 Crescimento da Produtividade nas empresas a um ritmo superior ao da economia 

nacional, em resultado do investimento a realizar pelo sector empresarial e 

invertendo a relação anterior verificada entre 2007 e 2013; 

 Reforço do Peso do setor empresarial na economia nacional, quer em termos de 

emprego, quer de VAB. 

 

Quadro 1.28: Projeção do PIB e das Componentes da Despesa – Cenário C 

PIB e Componentes 
da Despesa Nacional 

CENÁRIO B Variação 
Média 

2021-2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PIB 173.446 176.563 179.940 184.090 189.040 194.980 200.865 207.400 2,92% 

Consumo Privado 114.360 116.533 118.055 120.005 122.295 125.515 127.965 131.025 2,10% 

Consumo Público 32.165 31.940 31.975 32.005 32.035 32.100 32.165 32.230 0,90% 

Investimento 26.267 27.265 28.900 30.780 33.100 35.580 38.660 41.760 8,00% 

Exportações 69.455 72.790 76.790 81.170 85.795 90.770 96.220 101.990 6,69% 

Importações 68.801 71.965 75.780 79.870 84.185 88.985 94.145 99.605 6,40% 

Saldo Externo 654 825 1.010 1.300 1.610 1.785 2.075 2.385 n.d. 

Fonte: Adaptado de APA, 2015 
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1.3.5 Cenários setoriais 

A apresentação de cenários de evolução socioeconómica pretende que haja um maior 
conhecimento das determinantes e dinâmicas dos diferentes setores económicos, tendo por 
base a identificação e análise das principais linhas de orientação das várias políticas setoriais. 

Deste modo, para cada setor (urbano, indústria, agricultura e pecuária, turismo, energia, pesca 
e aquicultura e navegação) foram definidos três cenários: 

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

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

analisados; 

 Cenário Minimalista, face às tendências atuais dos setores analisados; 

 Cenário Maximalista, que prevê maior dinamização e crescimento dos setores. 

Cada cenário foi desenvolvido para os três horizontes de planeamento (2015, 2021 e 2027), 
apresentando-se os respetivos resultados no Quadro 1.29. 

Quadro 1.29: Síntese dos cenários prospetivos a nível nacional 

Setor 
Curto Prazo-2015 Médio Prazo - 2021 Longo Prazo - 2027 

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

Urbano          

Agricultura 
e Pecuária 

Regadio total          

Regadio coletivo          

Efetivo pecuário total          

Efetivo bovino          

Efetivo suíno          

Efetivo ovino          

Efetivo caprino          

Efetivo equídeo          

Efetivo aves          

Indústria          

Turismo 
Hotelaria          

Golfe          

Energia 
Hidroelétrica          

Termoelétrica          

Pesca e 
Aquicultura 

Pesca          

Aquicultura          

Navegação          
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Setor 
Curto Prazo-2015 Médio Prazo - 2021 Longo Prazo - 2027 

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

Legenda: 

 Aumento 

 Manutenção 

 Diminuição 

 

À escala da região hidrográfica da Madeira, os setores com tendência para um crescimento na 
RH10 em 2027 são a hotelaria, a agricultura e pecuária e a indústria. Nos restantes setores, a 
tendência é de uma diminuição, com exceção do golfe, cuja tendência é de manutenção 
(Quadro 1.30). 

Quadro 1.30: Cenários prospetivos para a RH10 no horizonte 2027 

Setor 
Cenários 

Minimalista BAU Maximalista 

Urbano    

Indústria    

Agricultura e Pecuária    

Turismo 
Hotelaria    

Golfe    

Energia    

Pesca e 
Aquicultura 

Pesca    

Aquicultura    

Navegação    

Legenda: 

 Aumento 

 Manutenção 

 Diminuição 

 

1.3.5.1 Sector Urbano 

A análise ao nível nacional permite contatar que no setor urbano é esperado um aumento 
generalizado, exceto nos cenários minimalistas a médio e longo prazo. 

Na RH10, a longo prazo, perspetiva-se uma tendência de diminuição nos cenários minimalista 
e BAU e de aumento no cenário maximalista. 
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1.3.5.2 Sector da Indústria 

Em termos nacionais, no setor indústria apenas se prevê um crescimento a médio e longo 
prazo e somente para os cenários BAU e maximalista. 

Na Região Autónoma da Madeira, o setor da indústria apresenta uma tendência de 
crescimento a longo prazo nos três cenários de evolução considerados. 

 

1.3.5.3 Sector da Agricultura e Pecuária 

No setor agrícola, em termos de regadio, à escala nacional, espera-se um aumento 
generalizado em todos os cenários a curto, médio e longo prazo, enquanto na pecuária só se 
prevê um aumento a longo prazo em todos os cenários. 

À escala da RH10, prevê-se, a longo prazo, uma generalizada tendência de incremento. 

 

1.3.5.4 Sector do Turismo 

Para Portugal, no setor do turismo, em termos de hotelaria, prevê-se um aumento 
generalizado, enquanto no golfe conjetura-se um aumento nos cenários BAU e maximalista, 
mas a curto e médio prazo, sendo que nos restantes casos existe uma manutenção da 
atividade. 

No que concerne ao turismo na RH10, há um acréscimo generalizado da hotelaria para os três 
cenários considerados. Relativamente ao golf, a tendência a longo prazo é de manutenção, 
independentemente do cenário. 

 

1.3.5.5 Sector da Energia 

No setor da energia, à escala nacional, prevê-se que a termoelétrica aumente a curto e médio 
prazo para todos os cenários, havendo a longo prazo uma manutenção. Por sua vez, na 
hidroelétrica conjetura-se um aumento, exceto a curto prazo nos cenários BAU e maximalista e 
a médio prazo no maximalista. 

Na RH10, conjetura-se uma tendência de manutenção a longo prazo face às tendências atuais. 
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1.3.5.6 Sector da Pesca e Aquicultura 

Em Portugal, no setor da pesca prevê-se uma manutenção da atividade e para a aquicultura 
um aumento generalizado em todos os cenários.  

O setor da pesca e da aquicultura evidencia uma tendência díspar a longo prazo na RH10, 
prevendo-se uma manutenção ao nível da pesca e um incremento no que respeita à 
aquicultura. 

 

1.3.5.7 Sector da Navegação 

Para finalizar, em termos nacionais, no setor da navegação é previsto um aumento 
generalizado em todos os cenários. 

Na RH10, a evolução prevista acompanha a tendência nacional, perspetivando-se um 
acréscimo, a longo prazo, em todos os cenários.  

 

1.4 Principais pressões sobre os recursos hídricos 

No contexto do planeamento dos recursos hídricos, a análise das pressões sobre as massas de 
água reveste-se de grande relevância. Por conseguinte, este ponto visa a análise das grandes 
tendências de evolução das principais pressões (qualitativas e quantitativas) sobre as massas 
de água da RH10, tendo como base os cenários prospetivos de desenvolvimento setorial 
apresentados anteriormente. 

Nesta avaliação é assumido que os aumentos previstos nas pressões podem dificultar a 
consecução dos objetivos ambientais estabelecidos para as massas de água da RH10. No 
entanto, importa mencionar que o atual planeamento e gestão dos recursos hídricos, 
focalizados na massa de água e com objetivos ambientais pré-definidos para cada ciclo de 
planeamento, tornam menos relevante os resultados destas análises prospetivas de grande 
escala, dado que, para que esses objetivos não sejam comprometidos, a utilização dos 
recursos hídricos deve obedecer aos requisitos necessários, estabelecidos nos títulos de 
utilização. 

No que concerne aos setores da energia, da pesca e aquicultura e da navegação, não foram 
realizadas análises de tendências, quer pela dificuldade de quantificar as cargas e, 
consequentemente, os efeitos destes setores nas massas de água, quer devido ao facto de se 
tratar de pressões menos significativas ao nível da prossecução dos objetivos ambientais da 
DQA, comparativamente com os restantes setores. 

Para efeitos de cenarização das pressões qualitativas e quantitativas, recorre-se à análise, para 
cada cenário, da tendência das cargas poluentes geradas e dos volumes captados pelos setores 
(urbano, indústria, agricultura e pecuária e turismo). 
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Ao nível das pressões quantitativas a abordagem compreende duas situações, nomeadamente 
a situação de referência (considera uma utilização da água pelos diversos setores igual à atual) 
e os cenários prospetivos (baseados nas projeções socioeconómicas para os diferentes 
setores). Na projeção de cenários assumiu-se que o regime de precipitação se mantêm, sendo 
a utilização da água pelos diferentes setores variável consoante o cenário projetado. 

Os resultados das projeções relativas às cargas geradas e aos volumes captados foram alvo de 
uma análise comparativa com os valores concernentes à situação de referência, de acordo com 
a metodologia apresentada no Quadro 1.31. 

Quadro 1.31: Metodologia de classificação da variação da projeção das cargas geradas e dos volumes 
captados face à situação de referência 

Classe Representação 

Redução 

Manutenção (ou % de variação não significativa) 

Aumento 

Tendo por base o explanado anteriormente, nos pontos que se seguem são descritos a 
metodologia adotada no cálculo prospetivo das pressões geradas pelos setores em análise e 
respetivos resultados. 

 

1.4.1 Sector Urbano 

Para o setor urbano, a projeção das cargas poluentes rejeitadas foi desenvolvida a partir da 
estimativa da evolução da população residente para cada cenário prospetivo. A metodologia 
adotada visa aferir a carga de CBO5 gerada, entendendo-se que as restantes cargas poluentes 
seguem a tendência do CBO5. Em termos gerais, e como expectável, o aumento da população 
residente potencia o aumento da carga bruta que entra nos sistemas de tratamento de águas 
residuais. 

Adotou-se uma melhoria gradual de 5% da eficiência de remoção de CBO5 na região 
hidrográfica em relação ao ciclo de planeamento anterior, obtendo-se assim a variação da 
carga rejeitada no meio hídrico. Na RH10 a eficiência de remoção na situação de referência é 
de 37% (ISAAR, 2011). 

As projeções da carga rejeitada pelo setor urbano em termos de CBO5, quantificada para os 
cenários Minimalista, BAU e Maximalista e para cada um dos horizontes de planeamento são 
apresentadas no Quadro 1.32. Tendo por base a estimativa da população residente, procedeu-
se ao cálculo da variação da população em relação à situação de referência e respetivos 
acréscimos de cargas brutas geradas, assumindo que o acréscimo de população é suportado 
pelos sistemas de saneamento. 

O impacte potencial das cargas do setor urbano em relação à situação de referência pode 
também ser analisada através da verificação da percentagem de variação das cargas de CBO5, 
traduzindo, assim, uma maior perceção desse impacte. Para o efeito considerou-se como 
significativa qualquer variação superior a 5%. 
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Em termos numéricos, na RH10 prevê-se uma redução generalizada das cargas rejeitadas pelo 
setor urbano, à exceção do cenário maximalista, onde são estimados acréscimos a curto e 
médio prazo. Os decréscimos previstos são significativos nos cenários minimalista, em todos os 
horizontes temporais considerados, e BAU, a médio e longo prazo. No cenário maximalista 
conjetura-se um aumento significativo a curto prazo. 

O volume captado pelo setor urbano foi também projetado para cada cenário e para cada 
horizonte de planeamento considerado, tal como poderá ser constatado pela análise do 
Quadro 1.33. Mais uma vez, foi considerada como significativa qualquer variação superior a 
5%. 

Comparando os valores projetados com a situação de referência, verifica-se que o volume 
total captado diminui nos cenários minimalista e BAU, a curto, médio e longo prazo. No 
cenário maximalista, por sua vez, assiste-se a um generalizado incremento dos volumes 
captados. As variações são genericamente significativas, excetuando no curto prazo do cenário 
BAU e no médio e longo prazo do cenário maximalista. 
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Quadro 1.32: Projeção da carga de CBO5 rejeitada pelo setor urbano e variação em relação à situação de referência 

Carga rejeitada 

Cenários prospetivos e horizontes de planeamento 

Minimalista BAU Maximalista 

2015 2021 2027 2015 2021 2027 2015 2021 2027 

CBO5 (t/l/ano) 1510  1451  1394  1678  1612  1549  1846  1773  1704  

% de variação em relação a 2014* -12,27  -15,71  -19,00  -2,53  -6,34  -10,00  7,22  3,03  -1,00  

*Valor de referência para o ano 2014: 1721,3 t/l/ano 

 

Quadro 1.33: Projeção do volume captado pelo setor urbano e variação em relação à situação de referência 

Volume captado 

Cenários prospetivos e horizontes de planeamento 

Minimalista BAU Maximalista 

2015 2021 2027 2015 2021 2027 2015 2021 2027 

hm3/ano 43,99  42,27  40,62  48,88  46,97  45,13  53,77  51,66  49,64  

% de variação em relação a 2009* -13,47  -16,86  -20,11  -3,86  -7,62  -11,23  5,76  1,62  -2,36  

*Valor de referência para o ano 2009: 50,84 hm3/ano 
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1.4.2 Sector da Indústria 

No que se refere ao setor da Indústria, a metodologia utilizada para estimar as cargas geradas 
assenta na premissa de que a variação da produção industrial é diretamente proporcional ao 
número de trabalhadores ao serviço, pelo que as cargas rejeitadas refletirão a variação desse 
número. De notar que não foi considerado o peso de cada setor industrial sobre as cargas 
totais produzidas, admitindo-se que cada setor gera cargas poluentes na mesma proporção. 

Coincidindo o atual ciclo de planeamento com um período pós-recessão económica e 
considerando as importantes quebras do número de trabalhadores no setor industrial 
registadas a partir do ano de 2009, admitiu-se uma melhoria gradual dos níveis de 
empregabilidade no setor, com valores em 2027 próximos dos registados nos anos 2007 e 
2008. 

As projeções da carga de CQO rejeitada pelo setor industrial estão expressas no Quadro 1.34, 
encontrando-se as mesmas quantificadas para os diferentes cenários e horizontes de 
planeamento. Assumiu-se como significativa qualquer variação superior a 10%. 

Em termos numéricos, na RH10, conjetura-se uma diminuição significativa da carga rejeitada 
pelo setor industrial a curto prazo, nos três cenários considerados. A médio e longo prazo, a 
tendência é de aumento das cargas rejeitadas, com variações sempre significativas. 

Quanto à estimativa dos volumes consumidos pelo setor industrial (Quadro 1.35), a 
metodologia assenta nos mesmos pressupostos, tendo igualmente sido consideradas 
significativas variações superiores a 10%. 

Analisando os resultados observa-se um decréscimo dos volumes captados, exceto a longo 
prazo (cenários minimalista, BAU e maximalista). As diminuições são significativas a curto e 
médio prazo nos cenários minimalista e BAU e a curto prazo no cenário maximalista. 
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Quadro 1.34: Projeção da carga de CQO rejeitada pelo setor indústria e variação em relação à situação de referência 

Carga rejeitada 

Cenários prospetivos e horizontes de planeamento 

Minimalista BAU Maximalista 

2015 2021 2027 2015 2021 2027 2015 2021 2027 

CQO (t/l/ano) 53  85  116  59  94  129  65  103  142  

% de variação em relação a 2014* -27,59  15,78  59,14  -19,54  28,64  76,83  -11,50  41,51  94,51  

*Valor de referência para o ano 2014: 73,1 t/l/ano 

 

Quadro 1.35: Projeção do volume captado pelo setor industrial e variação em relação à situação de referência 

Volume captado 

Cenários prospetivos e horizontes de planeamento 

Minimalista BAU Maximalista 

2015 2021 2027 2015 2021 2027 2015 2021 2027 

hm3/ano 0,73  1,16  1,60  0,81  1,29  1,78  0,89  1,42  1,96  

% de variação em relação a 2009* -53,29  -25,32  2,65  -48,10  -17,02  14,06  -42,91  -8,73  25,46  

*Valor de referência para o ano 2009: 1,56 hm3/ano 
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1.4.3 Sector da Agricultura e Pecuária 

No que concerne ao setor agrícola e pecuário, para efeitos de estimativa das cargas de azoto 
(N) e fósforo (P) geradas utilizou-se como indicador principal a projeção da área irrigável total. 

Neste âmbito foi analisada a relação percentual entre a superfície regada e a superfície 
irrigável verificada na situação de referência. Em coerência com a metodologia adotada pela 
Agência Portuguesa do Ambiente nos Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas de Portugal 
Continental, sendo na RH10 esta relação superior a 90%, optou-se por considerar o valor 
verificado na situação de referência, nomeadamente 93%. 

Admitiu-se que esta relação se mantém constante, para cada cenário e respetivos horizontes 
de planeamento, obtendo-se desta forma o valor projetado da superfície regada e respetivas 
variações em relação à situação atual. Assume-se, então, que o aumento da área irrigável 
impulsionará o incremento da superfície regada. Para efeitos de projeção, foi ainda utilizada 
como indicador a superfície Agrícola Utilizada (SAU) e a respetiva relação com a superfície 
regada. 

De acordo com o exposto, foram estimadas as cargas geradas para todos os cenários e 
horizontes de planeamento, bem como a respetiva variação relativamente à situação de 
referência. As projeções das cargas rejeitadas pelo setor da agricultura e pecuária em termos 
de azoto e fósforo, quantificadas para os cenários minimalista, BAU e maximalista e, dentro 
destes, para o curto, médio e longo prazo, são apresentadas nos Quadro 1.36 e Quadro 1.37, 
respetivamente.  

O impacte potencial das cargas do setor agrícola e pecuário relativamente à situação de 
referência foi também analisada através da estimativa da variação percentual das cargas de N 
e P, traduzindo, assim, uma maior perceção desse impacte. Para o efeito considerou-se como 
significativa qualquer variação superior a 5%. 

Na RH10, em termos numéricos é previsível um decréscimo das cargas rejeitadas nos cenários 
minimalista (curto e médio prazo) e BAU (curto prazo). Por outro lado, no cenário maximalista 
é estimado um acréscimo da rejeição das referidas substâncias nos três horizontes de 
planeamento, assim como a médio e longo prazo no cenário BAU e a longo prazo no cenário 
minimalista. 

Os valores percentuais, por sua vez, expressam variações significativas negativas para o 
cenário minimalista (curto prazo). Em contrapartida, são estimados acréscimos significativos 
no cenário BAU (médio e longo prazo) e no cenário maximalista.  

O volume captado pelo setor agrícola e pecuário foi também projetado para cada cenário e 
para cada horizonte de planeamento considerado, tal como poderá ser constatado pela análise 
do Quadro 1.38. Mais uma vez se considerou variações acima de 5% como sendo significativas. 
Para efeitos de projeção foi considerada uma melhoria de cerca de 10% da eficiência de 
utilização de água no setor agrícola e pecuário até ao horizonte temporal de 2027. 

Procedendo a uma análise comparativa dos valores projetados com a situação de referência, é 
possível constatar uma diminuição dos volumes no cenário minimalista e a curto prazo no 
cenário BAU. No cenário maximalista conjetura-se um acréscimo do volume captado. 
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Quadro 1.36: Projeção da carga de N rejeitada pelo setor agrícola e pecuário e variação em relação à situação de referência 

Carga rejeitada 

Cenários prospetivos e horizontes de planeamento 

Minimalista BAU Maximalista 

2015 2021 2027 2015 2021 2027 2015 2021 2027 

N (t/l/ano) 0,5  0,5  0,5  0,5  0,6  0,6  0,6  0,6  0,7  

% de variação em relação a 2014* -10,81  -4,68  1,87  -0,90  5,91  13,19  9,01  16,50  24,51  

*Valor de referência para o ano 2014: 0,52 t/l/ano 

 

Quadro 1.37: Projeção da carga de P rejeitada pelo setor agrícola e pecuário e variação em relação à situação de referência 

Carga rejeitada 

Cenários prospetivos e horizontes de planeamento 

Minimalista BAU Maximalista 

2015 2021 2027 2015 2021 2027 2015 2021 2027 

P (t/l/ano) 0,4  0,4  0,5  0,4  0,5  0,5  0,5  0,5  0,6  

% de variação em relação a 2014* -10,81  -4,68  1,87  -0,90  5,91  13,19  9,01  16,50  24,51  

*Valor de referência para o ano 2014: 0,45 t/l/ano 
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Quadro 1.38: Projeção do volume captado pelo setor agrícola e pecuário e variação em relação à situação de referência 

Volume captado 

Cenários prospetivos e horizontes de planeamento 

Minimalista BAU Maximalista 

2015 2021 2027 2015 2021 2027 2015 2021 2027 

hm3/ano 37,95  40,56  43,35  42,17  45,07  48,17  46,39  49,57  52,98  

% de variação em relação a 2009* -13,78  -7,86  -1,52  -4,21  2,38  9,42  5,37  12,62  20,36  

*Valor de referência para o ano 2009: 44,02 hm3/ano 
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Em termos percentuais, as reduções apenas são significativas no cenário minimalista (curto 
prazo), sendo os aumentos significativos no cenário maximalista e a longo prazo no cenário 
BAU. 

 

1.4.4 Sector do Turismo 

Para o setor turístico, a projeção das cargas poluentes rejeitadas foi desenvolvida a partir da 
estimativa da evolução da população flutuante para cada cenário prospetivo. A metodologia 
adotada visa aferir a carga de CBO5 gerada, entendendo-se que as restantes cargas poluentes 
seguem a tendência do CBO5. Em termos gerais, e como expectável, o aumento da população 
flutuante potencia o aumento da carga bruta que entra nos sistemas de tratamento de águas 
residuais. 

Adotou-se uma melhoria gradual de 5% da eficiência de remoção de CBO5 na região 
hidrográfica em relação ao ciclo de planeamento anterior, obtendo-se assim a variação da 
carga rejeitada no meio hídrico. Tal como mencionado anteriormente, na RH10 a eficiência de 
remoção na situação de referência é de 37% (ISAAR, 2011). 

Tendo por base a projeção da população flutuante, estimaram-se os respetivos acréscimos de 
cargas brutas geradas, assumindo que o acréscimo do número de turistas é suportado pelos 
sistemas de saneamento. Nos Quadro 1.39 e Quadro 1.40 são apresentadas as cargas 
estimadas relativamente aos cenários minimalista, BAU e maximalista (curto, médio e longo 
prazo), tendo sido considerada como sendo significativa qualquer variação superior a 10%.  

Na RH10 prevê-se o aumento das cargas geradas em todos os cenários e horizontes de 
planeamento, com variações sempre significativas.   

O volume captado pelo setor turístico foi também projetado para cada cenário e para cada 
horizonte de planeamento considerado, tal como poderá ser constatado pela análise do 
Quadro 1.40. Mais uma vez foi considerada como significativa qualquer variação superior a 
10%. 

Em termos gerais, e como expetável, o previsível desenvolvimento do setor turístico, traduzido 
por um aumento da população flutuante, potencia um aumento dos volumes captados em 
todos os cenários, independentemente do horizonte de planeamento. 
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Quadro 1.39: Projeção da carga de CBO5 rejeitada pelo setor turístico e variação em relação à situação de referência 

Carga rejeitada 

Cenários prospetivos e horizontes de planeamento 

Minimalista BAU Maximalista 

2015 2021 2027 2015 2021 2027 2015 2021 2027 

CBO5 (t/l/ano) 141  171  200  157  190  222  172  209  244  

% de variação em relação a 2014* 18,56  43,78  67,72  31,74  59,75  86,35  44,91  75,73  104,99  

*Valor de referência para o ano 2014: 119,1 t/l/ano 

 

Quadro 1.40: Projeção do volume captado pelo setor turístico e variação em relação à situação de referência 

Volume captado 

Cenários prospetivos e horizontes de planeamento 

Minimalista BAU Maximalista 

2015 2021 2027 2015 2021 2027 2015 2021 2027 

hm3/ano 5,00  6,06  7,07  5,55  6,73  7,85  6,11  7,40  8,64  

% de variação em relação a 2009* 43,15  73,60  102,50  59,06  92,88  125,00  74,96  112,17  147,50  

*Valor de referência para o ano 2009: 3,49 hm3/ano 
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1.4.5  Síntese dos cenários prospetivos 

1.4.5.1 Pressões qualitativas 

No Gráfico 1.14 ao Gráfico 1.18 é apresentada a distribuição das cargas totais projetadas para 

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

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

massas de água. 

Gráfico 1.14: Projeção das cargas afluentes às massas de água pelo setor urbano 

 

 

  

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

Minimalista 1.510 1.451 1.394

BAU 1.678 1.612 1.549

Maximalista 1.846 1.773 1.704
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Gráfico 1.15: Projeção das cargas afluentes às massas de água pelo setor da indústria 

 

 

Gráfico 1.16: Projeção das cargas afluentes (N) às massas de água pelo setor agrícola e pecuário 

 

  

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

Minimalista 53 85 116

BAU 59 94 129

Maximalista 65 103 142
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Gráfico 1.17: Projeção das cargas afluentes (P) às massas de água pelo setor agrícola e pecuário 

 

 

Gráfico 1.18: Projeção das cargas afluentes às massas de água pelo setor do turismo 

 

 

Em síntese, as projeções das cargas provenientes dos vários setores de atividade apresentam 

as seguintes tendências relativamente à situação atual: 

 Setor urbano: verifica-se uma tendência geral de decréscimo nos cenários 

minimalista e BAU (a curto e médio prazo). No cenário maximalista, a tendência é de 

aumento a curto prazo e de diminuição a longo prazo. Os decréscimos mais 
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expressivos são observados no cenário minimalista e no cenário BAU a curto e médio 

prazo; 

 Setor da indústria: prevê-se, a médio e longo prazo, um acréscimo das cargas geradas 

em qualquer um dos cenários, particularmente expressivo a médio prazo; 

 Setor da agricultura e pecuária: de acordo com o cenário minimalista, prevê-se um 

decréscimo das cargas de Azoto (N) e Fósforo (P) a curto prazo, mas um aumento a 

médio prazo. Segundo o cenário BAU e o cenário maximalista, as cargas de Azoto (N) 

e Fósforo (P) registarão um aumento, quer a curto, quer a médio prazo; 

 Setor do turismo: para os três horizontes de planeamento, em qualquer um dos 

cenários, conjetura-se um acréscimo das cargas rejeitadas, com variações sempre 

significativas. São estimados aumentos mais expressivos no cenário maximalista, 

especialmente a curto e médio prazo. 

 

1.4.5.2 Pressões quantitativas 

Em síntese, no Quadro 1.41 são apresentados os volumes totais captados para o setor urbano, 
industrial, agrícola e pecuário e turístico, estimados para cada um dos cenários prospetivos e 
horizonte temporal (2015, 2021, 2027). 

Quadro 1.41: Tendência de evolução dos volumes totais captados pelos diferentes setores 
relativamente à situação de referência (cenários minimalista, BAU e maximalista) 

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

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

Urbano          

Indústria          

Agricultura e Pecuária          

Turismo          

Legenda: 

 Aumento 

 Manutenção 

 Diminuição 

 

A projeção dos volumes totais captados para os setores urbano, industrial, agrícola e pecuário 
e turístico, em cada um dos cenários e horizontes de planeamento é apresentada no Gráfico 
1.19, Gráfico 1.20 e Gráfico 1.21. 
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Gráfico 1.19: Projeções de volume captado para o cenário minimalista 

 

 

Gráfico 1.20: Projeções de volume captado para o cenário BAU 
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Gráfico 1.21: Projeções de volume captado para o cenário maximalista 

 

 

Em síntese, as projeções dos volumes totais captados para vários setores de atividade 
apresentam as seguintes tendências relativamente à situação de referência: 

 Cenário minimalista: no setor urbano prevê-se um decréscimo do volume captado, 

quer a curto, quer a médio prazo. No setor industrial prevê-se um decréscimo do 

volume captado a curto prazo e uma manutenção a médio prazo. Por sua vez, no 

setor da agricultura e pecuária, prevê-se a manutenção do volume captado, quer a 

curto, quer a médio prazo. Quanto ao setor do turismo, a tendência é para um 

aumento do volume captado a curto e a médio prazo; 

 Cenário BAU: o setor industrial apresenta uma tendência de decréscimo do volume 

captado, quer a curto, quer a médio prazo. Quanto ao setor industrial prevê-se um 

decréscimo do volume captado a curto prazo, mas um aumento a médio prazo. No 

que diz respeito à agricultura e pecuária, o volume captado apresenta uma tendência 

de manutenção a curto prazo, mas de aumento a médio prazo. Quanto ao setor do 

turismo, a tendência é para aumento, quer a curto, quer a médio prazo; 

 Cenário maximalista: prevê-se a manutenção do volume captado pelo setor urbano, 

quer a curto, quer a médio prazo. O volume captado pelo setor industrial revela uma 

tendência de manutenção a curto prazo, mas de aumento a médio prazo. Por último, 

prevê-se um aumento do volume captado pelo setor da agricultura e pecuária e 

turismo a curto e a médio prazo. 
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