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SIGLAS E ACRÓNIMOS 

AA Abastecimento de Água 

ACE Análise Custo-Eficácia 

AdP Águas de Portugal 

AF Autofinanciamento 

AMECO Annual Macro-Economic Database 

ANA Aeroportos de Portugal 

ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil 

APA Agência Portuguesa do Ambiente 

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

ARM Águas e Resíduos da Madeira, S.A. 

AT Área Temática 

BAU Cenário Business as Usual 

CAC Comissão para as Alterações Climáticas 

CAOP Carta Administrativa Oficial de Portugal 

CBO5 Carência Bioquímica de Oxigénio 

CE Comissão Europeia 

CEHIDRO Centro de Estudos de Hidrossistemas do Instituto Superior Técnico 

CF Custos Financeiros 

CLCM Companhia Logística de Combustíveis da Madeira 

CLIMAAT II Clima e Meteorologia dos Arquipélagos Atlânticos II 

CNA Conselho Nacional da Água 

CNRT 
Consumo, efetuado em Portugal, pelos Não Residentes (também designado por 
Exportações de Turismo) 

CNUCD Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação 

COS Carta de Ocupação do Solo 

CPRS Centro de Processamento de Resíduos Sólidos 

CQO Carência Química de Oxigénio 

CR Consumo Privado dos Residentes 

CRA1 Conselho Regional da Água 

CRE Consumo pelos Residentes efetuado no estrangeiro 

CRH Conselhos de Região Hidrográfica 

CT Consumo Privado no Território 

CTV Central Térmica da Vitória 

DEO Documento de Estratégia Orçamental 

DGOTDU Direção-Geral do Ordenamento Território e do Desenvolvimento Urbano 

                                                           
1 Embora esteja previsto na legislação, não se verifica a sua existência na RH10. 
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DIA Declaração de Impacte Ambiental 

DPH Domínio Público Hídrico 

DQA Diretiva Quadro da Água 

DRA Direção Regional de Agricultura 

DRC Direção Regional da Cultura 

DRE Direção Regional de Educação 

DREM Direção Regional de Estatística da Madeira 

DRESC Direção Regional do Equipamento Social e Conservação 

DRET Direção Regional da Economia e Transportes 

DROTA Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente 

DRP Direção Regional de Pescas 

DRPRGOP Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas 

DRT Direção Regional do Turismo 

DTAR Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 

ECA Estrutura de Coordenação e Acompanhamento 

EEM Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A. 

EG Entidade Gestora de Serviços de Águas 

ENAAC Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

ENCNB Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

ENDS Estratégia Nacional do Desenvolvimento Sustentável 

ENE 2020 Estratégia Nacional para a Energia 

ENEAPAI Estratégia Nacional para Efluentes Agropecuários e Agroindustriais 

ENF Estratégia Nacional para as Florestas 

ENGIZC Estratégia Nacional para a Gestão Integrada de Zonas Costeiras 

ENM 2020 Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

ERSAR Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

Espaço Atlântico 2014-
2020 

Programa de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2014-2020 

ETA Estação de Tratamento de Água 

ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 

ETZL Estação de Transferência da Zona Leste e Triagem da RAM 

ETZO Estação de Transferência da Zona Oeste 

FBCF Formação Bruta de Capital Fixo 

FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

FEAMP Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 

FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FEEI Fundos Estruturais e de Investimento Europeus 

FEP Fundo Europeu das Pescas 

FMI Fundo Monetário Internacional 
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GEE Gases com Efeito de Estufa 

GPL Gás de Petróleo Liquefeito 

IASAÚDE Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM 

IBA Important Bird Areas 

IBE Índice de Bem-estar Económico 

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

INAG Instituto da Água, I.P. (atual APA – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.) 

INE Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

INSAAR Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

IPMA 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Madeira Observatório 
Meteorológico do Funchal 

IRS Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

LA Lei da Água 

LREC Laboratório Regional de Engenharia Civil 

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

MAOTDR 
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional 

MAOTE Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 

N Azoto 

NRC Nível de Recuperação de Custos 

NUT Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

OCDE Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico 

OE Objetivo Estratégico 

OMT Organização Mundial do Turismo 

OO Objetivo Operacional 

OR Orçamento da Região Autónoma da Madeira 

OSFL Organizações Sem Fins Lucrativos 

P Fósforo 

PAEF Programa de Ajustamento Económico e Financeiro 

PANCD Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 

PCIP Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

PCO Processos de Contraordenação 

PDES 2014-2020 
Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da Madeira 
2014-2020 

PDM Planos Diretores Municipais 

PEAP 2014-2020 Plano Estratégico para Aquicultura Portuguesa 2014-2020 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 ENQUADRAMENTO 

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

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

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

Ainda relativamente ao programa de medidas importa salientar que não foi possível avaliar em 
todo o seu alcance o potencial do programa de medidas do 1.º ciclo, uma vez que este apenas 
entrou em vigor em 2014 (Resolução n.º 81/2014, de 25 de fevereiro de 2014), sendo que o 
tempo decorrido entre a sua aprovação e o início do 2.º Ciclo de planeamento (cuja elaboração 
foi determinada através da Resolução n.º 840/2015 Conselho do Governo, publicada na I série 
do JORAM de 28 de setembro), não permitiu que se concretizassem todas as medidas previstas 
nem que se verificassem alterações significativas no estado das massas de água. 

Na sequência do referido anteriormente, a definição do atual programa de medidas teve por 
base o definido no anterior ciclo de planeamento, bem como os respetivos resultados da 
avaliação de execução / cumprimento do mesmo e a análise da evolução dos indicadores e 
cumprimentos das metas/ objetivos associados a cada medida. Isto permitiu ajustar, reforçar 
ou corrigir algumas medidas /ações de modo a aumentar a sua eficácia e viabilidade. 
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2 PROGRAMA DE MEDIDAS 

O programa de medidas inclui medidas de base, medidas suplementares e medidas adicionais 
adaptadas às caraterísticas da região hidrográfica e ao impacte da atividade humana no estado 
das massas de água, suportadas pela análise económica das utilizações da água e pela análise 
custo-eficácia dessas medidas, conforme determina a Lei da Água (Lei n.º58/2005, de 29 de 
dezembro alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 22 de junho) e a Portaria 
n.º 1284/2009, de 19 de outubro que a complementa. 

O processo de seleção de medidas teve em consideração: 

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

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

Estratégias e Programas independentes da implementação do PGRH; 

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

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

 A análise de compatibilidade entre medidas: esta análise compreende a certificação 

de que as medidas propostas para certas massas de água não comprometem os 

objetivos ambientais, bem como a certificação de que as medidas propostas para 

essas massas de água não são responsáveis pela degradação do estado das massas de 

água a jusante. 

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

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

1. Desconhecimento de uma solução técnica disponível; 

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

3. Constrangimentos práticos de natureza técnica impedem a implementação da medida. 

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

4. O custo é demasiado elevado face ao benefício; 

5. O custo é demasiado elevado face ao benefício (benefício baixo ou incerto), uma vez que 

não se sabe ao certo até que ponto a massa de água está a ser negativamente impactada e a 

medida pode não ser efetivamente necessária; 

6. A implementação de medidas envolve um custo demasiado elevado para determinado 

setor ou estaria em conflito com o princípio do poluidor-pagador. 
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São ainda contemplados os fatores intrínsecos ao comportamento de recuperação dos 
sistemas, ou seja, razões relacionadas com condições naturais que podem também conduzir ao 
adiamento do alcance do bom estado para depois de 2015: 

7. Tempo de recuperação ecológico; 

8. Tempo de recuperação do estado das águas subterrâneas. 

Destas razões apenas a 1 e a 4 possibilitam o estabelecimento de um objetivo menos exigente. 
Todas as outras levam à extensão do prazo para o cumprimento do objetivo ambiental. 

As medidas propostas no 2.º ciclo de planeamento são apresentadas por área temática e por 
tipologia, considerando medidas de base, medidas suplementares e medidas adicionais. 

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

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

Quadro 2.1: Área temática, tipologia e número de medidas 

Área Temática Tipologia de Medida Número de Medidas 

AT1 - Governança 

Base 1 

Outras medidas (de base) 0 

Suplementar 7 

Adicional 0 

Total 8 

AT2 - Qualidade da água 

Base 2 

Outras medidas (de base) 4 

Suplementar 0 

Adicional 0 

Total 6 

AT3 - Quantidade de água 

Base 1 

Outras medidas (de base) 5 

Suplementar 1 

Adicional 0 

Total 7 

AT4 - Investigação e conhecimento 
Base 6 

Outras medidas (de base) 3 
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Área Temática Tipologia de Medida Número de Medidas 

Suplementar 7 

Adicional 0 

Total 16 

AT5 - Gestão de riscos 

Base 2 

Outras medidas (de base) 5 

Suplementar 4 

Adicional 0 

Total 11 

AT6 - Quadro económico e financeiro 

Base 0 

Outras medidas (de base) 2 

Suplementar 3 

Adicional 0 

Total 5 

AT7 - Comunicação e sensibilização 

Base 0 

Outras medidas (de base) 0 

Suplementar 1 

Adicional 1 

Total 2 

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

Quadro 2.2: Medidas propostas e respetiva tipologia, por área temática 

Área temática Medidas propostas Tipologia 

AT1 - Governança 

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

Base 

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

Suplementar 

Medida Spf3 – Elaboração de documentos reguladores 
para a RH10 e articulação do quadro normativo do 
ordenamento do território e das políticas setoriais com 
os normativos referentes aos recursos hídricos 

Suplementar 

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

Suplementar 

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

Suplementar 

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

Suplementar 
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Área temática Medidas propostas Tipologia 

Medida Spf36 - Promoção da articulação entre as 
várias entidades com o objetivo de promover a 
proteção e auto-sustentabilidade das massas de água 
artificiais 

Suplementar 

Medida Spf44/Sbt35 - Implementar uma interface 
cidadão/entidades gestoras/administração, com o 
objetivo de melhorar a gestão e informação da 
qualidade da água para consumo humano 

Suplementar 

AT2 - Qualidade da água 

Medida Spf6 – Proteção das captações de água 
superficial 

Base 

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

Base 

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

Outras medidas (de base) 

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

Outras medidas (de base) 

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do 
meio recetor nas massas de água sujeitas a maiores 
pressões antropogénicas 

Outras medidas (de base) 

Medida Spf42/Sbt33 - Melhoria dos níveis de 
qualidade ambiental dos sistemas de tratamento de 
águas e águas residuais 

Outras medidas (de base) 

AT3 - Quantidade de água 

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

Base 

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

Outras medidas (de base) 

Medida Sbt11 – Proteção das Zonas de Infiltração 
Máxima 

Outras medidas (de base) 

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

Outras medidas (de base) 

Medida Spf30 - Desenvolvimento de um sistema de 
gestão eficiente das perdas de água nas redes 
municipais 

Outras medidas (de base) 

Medida Spf40 - Reutilização de águas residuais Outras medidas (de base) 

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

Suplementar 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

Medida Spf11 – Reformulação da rede de vigilância 
das águas superficiais 

Base 

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

Base 

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

Base 

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

Base 
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Área temática Medidas propostas Tipologia 

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

Base 

Medida Spf34/Sbt30 - Reavaliação/complemento dos 
critérios de classificação para avaliação do estado das 
massas de água 

Base 

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

Outras medidas (de base) 

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de 
pressões 

Outras medidas (de base) 

Medida Sbt17 – Potenciação da recarga artificial Outras medidas (de base) 

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

Suplementar 

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

Suplementar 

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

Suplementar 

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

Suplementar 

Medida Spf17/Sbt21 – Reforço de equipa e meios 
disponíveis 

Suplementar 

Medida Spf27 - Melhoria do conhecimento sobre as 
massas de água artificiais 

Suplementar 

Medida Spf28 - Estudos de vulnerabilidades e riscos 
dos sistemas públicos de abastecimento 

Suplementar 

AT5 - Gestão de riscos 

Medida Spf18 – Proteção contra cheias e inundações Base 

Medida Spf35/Sbt31 - Promoção de medidas de 
adaptação às alterações climáticas relacionados com 
os recursos hídricos 

Base 

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

Outras medidas (de base) 

Medida Spf20/Sbt22 – Prevenção e minimização dos 
efeitos da poluição acidental 

Outras medidas (de base) 

Medida Spf31 - Análise dos movimentos 
hidrodinâmicos e morfodinâmicos das zonas costeiras 
e portuárias 

Outras medidas (de base) 

Medida Spf32 - Implementação de um sistema de 
alerta de aluviões na RAM 

Outras medidas (de base) 

Medida Spf33/Sbt29 - Prevenção e minimização de 
outros riscos [incêndios florestais, movimentos de 
massa (desabamentos, deslizamentos e outros)] que 
poderão afetar os recursos hídricos (em termos de 
qualidade e de quantidade) 

Outras medidas (de base) 

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

Suplementar 
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Área temática Medidas propostas Tipologia 

Medida Spf37 - Intervenções de regularização 
hidráulica, correção torrencial e controlo fluvial de 
material sólido, nas bacias hidrográficas das ribeiras da 
RAM 

Suplementar 

Medida Spf38 - Gestão natural do risco de cheia 
através da reabilitação natural dos corredores fluviais 
e preservação e desenvolvimento das comunidades de 
vegetação ripícola nas ribeiras da RAM 

Suplementar 

Medida Spf39 - Sensibilização das populações para 
uma cultura de gestão preventiva do risco de cheias e 
inundações 

Suplementar 

AT6 - Quadro económico e 
financeiro 

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

Outras medidas (de base) 

Medida Spf29 - Investimentos com vista à obtenção de 
informação que permita uma gestão eficiente dos 
serviços e dos recursos hídricos, através da 
elaboração/atualização de cadastro das infraestruturas 
de abastecimento, de saneamento e rega existentes, e 
de otimização de recursos 

Outras medidas (de base) 

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

Suplementar 

Medida Spf24/Sbt26 – Melhoria do conhecimento da 
análise económica das utilizações da água (envolvendo 
todos os setores utilizadores dos recursos hídricos) 

Suplementar 

Medida Spf43/Sbt34 - Promover a regulação a nível 
regional dos serviços de abastecimento público de 
água, de saneamento de águas residuais urbanas e de 
gestão de resíduos urbanos, de modo a assegurar a 
sustentabilidade económica (princípio do 
“Poluidor/Utilizador – Pagador”) dos sistemas 
multimunicipais/municipais e defender os direitos dos 
consumidores 

Suplementar 

AT7 - Comunicação e 
sensibilização 

Medida Spf25/Sbt27 – Sensibilização e formação Suplementar 

Medida Spf26/Sbt28 – Avaliação do sucesso das 
medidas 

Adicional 
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2.1 Medidas de Base 

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

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

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

 Diretiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Fevereiro de 

2006 relativa à gestão da qualidade das águas balneares; 

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

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

destinadas ao consumo humano; 

 Diretiva 2011/92/EU do Conselho, de 13 de dezembro, relativa à avaliação dos efeitos 

de determinados projetos públicos e privados no ambiente, alterada pela Diretiva 

2014/53/UE, de 16 de abril de 2014 (AIA); 

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

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

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

 Diretiva n.º 91/676/CEE, relativa à proteção das águas contra a poluição causada por 

nitratos de origem agrícola; 

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

selvagens (Diretiva Habitats); 

 Diretiva 2010/75/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro, 

relativa às Emissões Industriais (DEI), revoga a Diretiva 2008/1/CE, relativa à 

prevenção e ao controlo integrado da poluição (PCIP), com a alteração dada pela 

Diretiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Diretiva PCIP); 
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 Diretiva 2012/18/UE e estabelece o regime de prevenção e controlo de acidentes 

graves que envolvem substâncias perigosas e limitação das suas consequências para a 

saúde humana e o ambiente (SEVESO). 

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

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

ambientais e de escassez; 

 Medidas de promoção do uso eficiente e sustentável da água; 

 Medidas para a proteção de captações; 

 Medidas relativas à recarga artificial de massas de água subterrânea; 

 Medidas de prevenção e combate à poluição pontual; 

 Medidas de prevenção e combate à poluição difusa; 

 Medidas de prevenção e combate a pressões hidromorfológicas; 

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

subterrâneas; 

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

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

acidental. 

O Quadro 2.3 apresenta as medidas de base de âmbito regional e específico, aplicáveis às 
massas de água para que possam atingir ou preservar os objetivos ambientais. 

Quadro 2.3: Medidas de base de âmbito regional e específico na RH10 

Área temática Tipologia Medidas propostas 

AT1 - Governança Base 
Medida Spf1/Sbt1 – Ferramentas de apoio à aplicação da 
legislação nacional e comunitária de proteção da água 

AT2 - Qualidade da água 

Base 

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

Medida Spf6 – Proteção das captações de água superficial 

Outras medidas (de 
base) 

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do meio 
recetor nas massas de água sujeitas a maiores pressões 
antropogénicas 

Medida Spf42/Sbt33 - Melhoria dos níveis de qualidade 
ambiental dos sistemas de tratamento de águas e águas 
residuais 
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Área temática Tipologia Medidas propostas 

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

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

AT3 - Quantidade de água 

Base 

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

Outras medidas (de 
base) 

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

Medida Sbt11 – Proteção das Zonas de Infiltração Máxima 

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

Medida Spf30 - Desenvolvimento de um sistema de gestão 
eficiente das perdas de água nas redes municipais 

Medida Spf40 - Reutilização de águas residuais 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

Base 

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

Medida Spf11 – Reformulação da rede de vigilância das 
águas superficiais 

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

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

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

Medida Spf34/Sbt30 - Reavaliação/complemento dos 
critérios de classificação para avaliação do estado das 
massas de água 

Outras medidas (de 
base) 

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

Medida Sbt17 – Potenciação da recarga artificial 

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de pressões 

AT5 - Gestão de riscos 

Base 

Medida Spf18 – Proteção contra cheias e inundações 

Medida Spf35/Sbt31 - Promoção de medidas de adaptação 
às alterações climáticas relacionados com os recursos 
hídricos 

Outras medidas (de 
base) 

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

Medida Spf20/Sbt22 – Prevenção e minimização dos efeitos 
da poluição acidental 

Medida Spf31 - Análise dos movimentos hidrodinâmicos e 
morfodinâmicos das zonas costeiras e portuárias 
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Área temática Tipologia Medidas propostas 

Medida Spf32 - Implementação de um sistema de alerta de 
aluviões na RAM 

Medida Spf33/Sbt29 - Prevenção e minimização de outros 
riscos [incêndios florestais, movimentos de massa 
(desabamentos, deslizamentos e outros)] que poderão 
afetar os recursos hídricos (em termos de qualidade e de 
quantidade) 

AT6 - Quadro económico e 
financeiro 

Outras medidas (de 
base) 

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

Medida Spf29 - Investimentos com vista à obtenção de 
informação que permita uma gestão eficiente dos serviços e 
dos recursos hídricos, através da elaboração/atualização de 
cadastro das infraestruturas de abastecimento, de 
saneamento e rega existentes, e de otimização de recursos 

 

2.2 Medidas Suplementares 

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

Consideram-se medidas suplementares as seguintes: 

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

 Os acordos ambientais negociados; 

 O controlo das emissões; 

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

 A proteção e valorização das águas: 

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

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

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

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

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

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

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

do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro que transpõe a Diretiva 
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2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, 

relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações; 

 Medidas de proteção contra secas que incluam programas de intervenção 

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

41.º da Lei da Água; 

 Medidas de proteção contra a rotura de infraestruturas hidráulicas a serem 

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

 Medidas de proteção que podem ser adotadas pela Administração em 

estado de emergência ambiental, nos termos do artigo 44.º da Lei da Água. 

 Os projetos de construção; 

 As instalações de dessalinização; 

 Os projetos de reabilitação; 

 Os projetos educativos; 

 Os projetos de investigação, desenvolvimento e demonstração; 

 Outras medidas relevantes, nomeadamente as decorrentes da execução de acordos 

internacionais relevantes: 

 Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste 

(Convenção OSPAR); 

 Convenção de RAMSAR; 

 Lei do Mar; 

 Outros Acordos Internacionais. 

O Quadro 2.4 apresenta as medidas suplementares de âmbito regional e específico, aplicáveis 
às massas de água para que possam atingir ou preservar os objetivos ambientais. 

Quadro 2.4: Medidas suplementares de âmbito regional e específico na RH10 

Área temática Tipologia Medidas propostas 

AT1 - Governança Suplementar 

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

Medida Spf2/Sbt2 – Reforço da fiscalização e inspeção das 
atividades suscetíveis de afetar as massas de água 
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Área temática Tipologia Medidas propostas 

Medida Spf3 – Elaboração de documentos reguladores para a 
RH10 e articulação do quadro normativo do ordenamento do 
território e das políticas setoriais com os normativos 
referentes aos recursos hídricos 

Medida Spf36 - Promoção da articulação entre as várias 
entidades com o objetivo de promover a proteção e auto-
sustentabilidade das massas de água artificiais 

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

Medida Spf44/Sbt35 - Implementar uma interface 
cidadão/entidades gestoras/administração, com o objetivo de 
melhorar a gestão e informação da qualidade da água para 
consumo humano 

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

AT3 - Quantidade de água Suplementar 
Medida Spf10/Sbt13 – Planos de contingência e prioridades 
em caso de escassez 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

Suplementar 

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

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

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

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

Medida Spf17/Sbt21 – Reforço de equipa e meios disponíveis 

Medida Spf27 - Melhoria do conhecimento sobre as massas 
de água artificiais 

Medida Spf28 - Estudos de vulnerabilidades e riscos dos 
sistemas públicos de abastecimento 

AT5 - Gestão de riscos Suplementar 

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

Medida Spf37 - Intervenções de regularização hidráulica, 
correção torrencial e controlo fluvial de material sólido, nas 
bacias hidrográficas das ribeiras da RAM 

Medida Spf38 - Gestão natural do risco de cheia através da 
reabilitação natural dos corredores fluviais e preservação e 
desenvolvimento das comunidades de vegetação ripícola nas 
ribeiras da RAM 

Medida Spf39 - Sensibilização das populações para uma 
cultura de gestão preventiva do risco de cheias e inundações 

AT6 - Quadro económico e 
financeiro 

Suplementar 

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

Medida Spf24/Sbt26 – Melhoria do conhecimento da análise 
económica das utilizações da água (envolvendo todos os 
setores utilizadores dos recursos hídricos) 
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Área temática Tipologia Medidas propostas 

Medida Spf43/Sbt34 - Promover a regulação a nível regional 
dos serviços de abastecimento público de água, de 
saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de 
resíduos urbanos, de modo a assegurar a sustentabilidade 
económica (princípio do “Poluidor/Utilizador – Pagador”) dos 
sistemas multimunicipais/municipais e defender os direitos 
dos consumidores 

AT7 - Comunicação e 
sensibilização 

Suplementar Medida Spf25/Sbt27 – Sensibilização e formação 

 

2.3 Medidas Adicionais 

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

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

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

 A revisão e o ajustamento dos programas de controlo; 

 O estabelecimento de normas de qualidade ambiental, segundo os procedimentos 

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

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

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

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

Área temática 
Tipologia de 

medida 
Medidas propostas 

AT7 - Comunicação e 
sensibilização 

Adicional Medida Spf26/Sbt28 – Avaliação do sucesso das medidas 
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3 ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MEDIDAS COM AS 
QSIGA 

As medidas propostas pretendem constituir as soluções para os problemas identificados nas 
QSiGA, atuando sobre as causas que os originam e convergindo para um objetivo estratégico. 
Deste modo, o Quadro 3.1 apresenta os programas de medidas correspondentes a cada um 
dos objetivos estratégicos, incluindo as medidas propostas assim como a sua relação com os 
problemas diagnosticados e as respetivas causas. 
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Quadro 3.1: Articulação dos programas de medidas com as QSiGA na RH10 

Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

1. Agravamento da qualidade 
da água devido à suspensão 

dos sedimentos 

AT2 - Qualidade da água 
OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das 
massas de água 

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do meio 
recetor nas massas de água sujeitas a maiores pressões 
antropogénicas 

Medida Spf42/Sbt33 - Melhoria dos níveis de qualidade ambiental 
dos sistemas de tratamento de águas e águas residuais 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

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

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

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de pressões 

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

Medida Spf34/Sbt30 - Reavaliação/complemento dos critérios de 
classificação para avaliação do estado das massas de água 

AT5 - Gestão de riscos 
OE5 – Promover uma gestão eficaz e eficiente dos 
riscos associados à água 

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

Medida Spf31 - Análise dos movimentos hidrodinâmicos e 
morfodinâmicos das zonas costeiras e portuárias 

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

redução da biodiversidade 

AT1 - Governança 

OE1 - Adequar a Administração Pública na gestão 
da água 

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

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

AT2 - Qualidade da água 
OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das 
massas de água 

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

Medida Spf8/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição 
difusa 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do meio 
recetor nas massas de água sujeitas a maiores pressões 
antropogénicas 

Medida Spf42/Sbt33 - Melhoria dos níveis de qualidade ambiental 
dos sistemas de tratamento de águas e águas residuais 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

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

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de pressões 

Medida Spf34/Sbt30 - Reavaliação/complemento dos critérios de 
classificação para avaliação do estado das massas de água 

AT5 - Gestão de riscos 
OE5 – Promover uma gestão eficaz e eficiente dos 
riscos associados à água 

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

Medida Spf35/Sbt31 - Promoção de medidas de adaptação às 
alterações climáticas relacionados com os recursos hídricos 

4. Alterações da dinâmica 
sedimentar (erosão e 

assoreamentos) 

AT2 - Qualidade da água 
OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das 
massas de água 

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do meio 
recetor nas massas de água sujeitas a maiores pressões 
antropogénicas 

Medida Spf42/Sbt33 - Melhoria dos níveis de qualidade ambiental 
dos sistemas de tratamento de águas e águas residuais 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

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

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

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de pressões 

Medida Spf34/Sbt30 - Reavaliação/complemento dos critérios de 
classificação para avaliação do estado das massas de água 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

AT5 - Gestão de riscos 
OE5 – Promover uma gestão eficaz e eficiente dos 
riscos associados à água 

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

Medida Spf35/Sbt31 - Promoção de medidas de adaptação às 
alterações climáticas relacionados com os recursos hídricos 

5. Alterações do regime de 
escoamento 

AT2 - Qualidade da água 
OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das 
massas de água 

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do meio 
recetor nas massas de água sujeitas a maiores pressões 
antropogénicas 

Medida Spf42/Sbt33 - Melhoria dos níveis de qualidade ambiental 
dos sistemas de tratamento de águas e águas residuais 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

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

Medida Sbt17 – Potenciação da recarga artificial 

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

AT5 - Gestão de riscos 
OE5 – Promover uma gestão eficaz e eficiente dos 
riscos associados à água 

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

Medida Spf35/Sbt31 - Promoção de medidas de adaptação às 
alterações climáticas relacionados com os recursos hídricos 

6. Competição de espécies 
não nativas com espécies 

autóctones 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

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

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de pressões 

Medida Spf34/Sbt30 - Reavaliação/complemento dos critérios de 
classificação para avaliação do estado das massas de água 

AT5 - Gestão de riscos 
OE5 – Promover uma gestão eficaz e eficiente dos 
riscos associados à água 

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

7. Contaminação de águas 
subterrâneas 

AT1 - Governança 
OE1 - Adequar a Administração Pública na gestão 
da água 

Medida Spf4/Sbt3 – Reforço da aplicação dos códigos de boas 
práticas de ocupação do solo 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

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

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

AT2 - Qualidade da água 
OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das 
massas de água 

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

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

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

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do meio 
recetor nas massas de água sujeitas a maiores pressões 
antropogénicas 

Medida Spf42/Sbt33 - Melhoria dos níveis de qualidade ambiental 
dos sistemas de tratamento de águas e águas residuais 

AT3 - Quantidade de água 
OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para 
as utilizações atuais e futuras 

Medida Sbt11 – Proteção das Zonas de Infiltração Máxima 

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

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

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

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

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

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

Medida Sbt20 – Avaliação das relações água subterrânea/água 
superficial e ecossistemas dependentes 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

AT5 - Gestão de riscos 
OE5 – Promover uma gestão eficaz e eficiente dos 
riscos associados à água 

Medida Spf20/Sbt22 – Prevenção e minimização dos efeitos da 
poluição acidental 

8. Degradação de zonas 
costeiras 

AT2 - Qualidade da água 
OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das 
massas de água 

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do meio 
recetor nas massas de água sujeitas a maiores pressões 
antropogénicas 

Medida Spf42/Sbt33 - Melhoria dos níveis de qualidade ambiental 
dos sistemas de tratamento de águas e águas residuais 

AT5 - Gestão de riscos 
OE5 – Promover uma gestão eficaz e eficiente dos 
riscos associados à água 

Medida Spf20/Sbt22 – Prevenção e minimização dos efeitos da 
poluição acidental 

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

Medida Spf31 - Análise dos movimentos hidrodinâmicos e 
morfodinâmicos das zonas costeiras e portuárias 

9. Destruição/fragmentação 
de habitats 

AT2 - Qualidade da água 
OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das 
massas de água 

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do meio 
recetor nas massas de água sujeitas a maiores pressões 
antropogénicas 

Medida Spf42/Sbt33 - Melhoria dos níveis de qualidade ambiental 
dos sistemas de tratamento de águas e águas residuais 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

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

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de pressões 

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

Medida Spf34/Sbt30 - Reavaliação/complemento dos critérios de 
classificação para avaliação do estado das massas de água 

AT5 - Gestão de riscos 
OE5 – Promover uma gestão eficaz e eficiente dos 
riscos associados à água 

Medida Spf19 – Melhoria das condições hidromorfológicas e 
ecológicas das massas de água superficiais 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

Medida Spf20/Sbt22 – Prevenção e minimização dos efeitos da 
poluição acidental 

10. Escassez de água 

AT3 - Quantidade de água 
OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para 
as utilizações atuais e futuras 

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

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

Medida Sbt11 – Proteção das Zonas de Infiltração Máxima 

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

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

Medida Spf30 - Desenvolvimento de um sistema de gestão eficiente 
das perdas de água nas redes municipais 

Medida Spf40 - Reutilização de águas residuais 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

Medida Sbt17 – Potenciação da recarga artificial 

Medida Spf28 - Estudos de vulnerabilidades e riscos dos sistemas 
públicos de abastecimento 

AT5 - Gestão de riscos 
OE5 – Promover uma gestão eficaz e eficiente dos 
riscos associados à água 

Medida Spf35/Sbt31 - Promoção de medidas de adaptação às 
alterações climáticas relacionados com os recursos hídricos 

AT6 - Quadro económico e 
financeiro 

OE6 - Promover a sustentabilidade económica da 
gestão da água 

Medida Spf43/Sbt34 - Promover a regulação a nível regional dos 
serviços de abastecimento público de água, de saneamento de 
águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, de modo 
a assegurar a sustentabilidade económica (princípio do 
“Poluidor/Utilizador – Pagador”) dos sistemas 
multimunicipais/municipais e defender os direitos dos 
consumidores 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

12. Intrusão salina nas águas 
subterrâneas 

AT2 - Qualidade da água 
OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das 
massas de água 

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

AT3 - Quantidade de água 
OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para 
as utilizações atuais e futuras 

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

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

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

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

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

13. Inundações AT5 - Gestão de riscos 
OE5 – Promover uma gestão eficaz e eficiente dos 
riscos associados à água 

Medida Spf18 – Proteção contra cheias e inundações 

Medida Spf32 - Implementação de um sistema de alerta de aluviões 
na RAM 

Medida Spf33/Sbt29 - Prevenção e minimização de outros riscos 
[incêndios florestais, movimentos de massa (desabamentos, 
deslizamentos e outros)] que poderão afetar os recursos hídricos 
(em termos de qualidade e de quantidade) 

Medida Spf35/Sbt31 - Promoção de medidas de adaptação às 
alterações climáticas relacionados com os recursos hídricos 

Medida Spf37 - Intervenções de regularização hidráulica, correção 
torrencial e controlo fluvial de material sólido, nas bacias 
hidrográficas das ribeiras da RAM 

Medida Spf38 - Gestão natural do risco de cheia através da 
reabilitação natural dos corredores fluviais e preservação e 
desenvolvimento das comunidades de vegetação ripícola nas 
ribeiras da RAM 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

Medida Spf39 - Sensibilização das populações para uma cultura de 
gestão preventiva do risco de cheias e inundações 

16. Poluição microbiológica e 
orgânica (CBO5, azoto 

amoniacal) 

AT2 - Qualidade da água 
OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das 
massas de água 

Medida Spf6 – Proteção das captações de água superficial 

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

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

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

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do meio 
recetor nas massas de água sujeitas a maiores pressões 
antropogénicas 

Medida Spf42/Sbt33 - Melhoria dos níveis de qualidade ambiental 
dos sistemas de tratamento de águas e águas residuais 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

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

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de pressões 

Medida Spf34/Sbt30 - Reavaliação/complemento dos critérios de 
classificação para avaliação do estado das massas de água 

AT5 - Gestão de riscos 
OE5 – Promover uma gestão eficaz e eficiente dos 
riscos associados à água 

Medida Spf20/Sbt22 – Prevenção e minimização dos efeitos da 
poluição acidental 

19. Sobre-exploração de águas 
subterrâneas 

AT3 - Quantidade de água 
OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para 
as utilizações atuais e futuras 

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

Medida Sbt12 – Controlo da exploração e prevenção da sobre-
exploração das massas de água subterrânea 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

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

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

Medida Sbt17 – Potenciação da recarga artificial 

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

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

AT6 - Quadro económico e 
financeiro 

OE6 - Promover a sustentabilidade económica da 
gestão da água 

Medida Spf43/Sbt34 - Promover a regulação a nível regional dos 
serviços de abastecimento público de água, de saneamento de 
águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, de modo 
a assegurar a sustentabilidade económica (princípio do 
“Poluidor/Utilizador – Pagador”) dos sistemas 
multimunicipais/municipais e defender os direitos dos 
consumidores 

20. Perdas de água nos 
sistemas de abastecimento 

público e de rega 

AT1 - Governança 

OE1 - Adequar a Administração Pública na gestão 
da água 

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

Medida Spf36 - Promoção da articulação entre as várias entidades 
com o objetivo de promover a proteção e auto-sustentabilidade das 
massas de água artificiais 

AT3 - Quantidade de água 
OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para 
as utilizações atuais e futuras 

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

Medida Spf30 - Desenvolvimento de um sistema de gestão eficiente 
das perdas de água nas redes municipais 

Medida Spf40 - Reutilização de águas residuais 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

Medida Spf27 - Melhoria do conhecimento sobre as massas de água 
artificiais 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

Medida Spf28 - Estudos de vulnerabilidades e riscos dos sistemas 
públicos de abastecimento 

AT6 - Quadro económico e 
financeiro 

OE6 - Promover a sustentabilidade económica da 
gestão da água 

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

Medida Spf29 - Investimentos com vista à obtenção de informação 
que permita uma gestão eficiente dos serviços e dos recursos 
hídricos, através da elaboração/atualização de cadastro das 
infraestruturas de abastecimento, de saneamento e rega 
existentes, e de otimização de recursos 

Medida Spf43/Sbt34 - Promover a regulação a nível regional dos 
serviços de abastecimento público de água, de saneamento de 
águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, de modo 
a assegurar a sustentabilidade económica (princípio do 
“Poluidor/Utilizador – Pagador”) dos sistemas 
multimunicipais/municipais e defender os direitos dos 
consumidores 

AT7 - Comunicação e 
sensibilização 

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

Medida Spf25/Sbt27 – Sensibilização e formação 

22. Recursos humanos 
especializados insuficientes 

AT1 - Governança 

OE1 - Adequar a Administração Pública na gestão 
da água 

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

Medida Spf36 - Promoção da articulação entre as várias entidades 
com o objetivo de promover a proteção e auto-sustentabilidade das 
massas de água artificiais 

Medida Spf44/Sbt35 - Implementar uma interface 
cidadão/entidades gestoras/administração, com o objetivo de 
melhorar a gestão e informação da qualidade da água para 
consumo humano 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

Medida Spf17/Sbt21 – Reforço de equipa e meios disponíveis 

AT5 - Gestão de riscos 
OE5 – Promover uma gestão eficaz e eficiente dos 
riscos associados à água 

Medida Spf21/Sbt23 – Gestão integrada da evolução da zona 
costeira 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

AT7 - Comunicação e 
sensibilização 

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

Medida Spf25/Sbt27 – Sensibilização e formação 

Medida Spf26/Sbt28 – Avaliação do sucesso das medidas 

23. Fiscalização insuficiente 
e/ou ineficiente 

AT1 - Governança 

OE1 - Adequar a Administração Pública na gestão 
da água 

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

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

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

Medida Spf3 – Elaboração de documentos reguladores para a RH10 
e articulação do quadro normativo do ordenamento do território e 
das políticas setoriais com os normativos referentes aos recursos 
hídricos 

Medida Spf36 - Promoção da articulação entre as várias entidades 
com o objetivo de promover a proteção e auto-sustentabilidade das 
massas de água artificiais 

AT5 - Gestão de riscos 
OE5 – Promover uma gestão eficaz e eficiente dos 
riscos associados à água 

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

AT6 - Quadro económico e 
financeiro 

OE6 - Promover a sustentabilidade económica da 
gestão da água 

Medida Spf43/Sbt34 - Promover a regulação a nível regional dos 
serviços de abastecimento público de água, de saneamento de 
águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, de modo 
a assegurar a sustentabilidade económica (princípio do 
“Poluidor/Utilizador – Pagador”) dos sistemas 
multimunicipais/municipais e defender os direitos dos 
consumidores 

25. Sistemas de vigilância, 
alerta e monitorização das 

massas de água insuficientes 
e/ou ineficientes 

AT1 - Governança 

OE1 - Adequar a Administração Pública na gestão 
da água 

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

Medida Spf36 - Promoção da articulação entre as várias entidades 
com o objetivo de promover a proteção e auto-sustentabilidade das 
massas de água artificiais 

Medida Spf44/Sbt35 - Implementar uma interface 
cidadão/entidades gestoras/administração, com o objetivo de 
melhorar a gestão e informação da qualidade da água para 
consumo humano 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

AT2 - Qualidade da água 
OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das 
massas de água 

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do meio 
recetor nas massas de água sujeitas a maiores pressões 
antropogénicas 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

Medida Spf11 – Reformulação da rede de vigilância das águas 
superficiais 

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

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

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

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

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

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de pressões 

Medida Sbt17 – Potenciação da recarga artificial 

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

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

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

Medida Spf27 - Melhoria do conhecimento sobre as massas de água 
artificiais 

AT5 - Gestão de riscos 
OE5 – Promover uma gestão eficaz e eficiente dos 
riscos associados à água 

Medida Spf32 - Implementação de um sistema de alerta de aluviões 
na RAM 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

26. Nível de recuperação dos 
custos dos serviços da água 

insuficiente 

AT1 - Governança 

OE1 - Adequar a Administração Pública na gestão 
da água 

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

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

Medida Spf36 - Promoção da articulação entre as várias entidades 
com o objetivo de promover a proteção e auto-sustentabilidade das 
massas de água artificiais 

AT3 - Quantidade de água 
OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para 
as utilizações atuais e futuras 

Medida Spf40 - Reutilização de águas residuais 

AT6 - Quadro económico e 
financeiro 

OE6 - Promover a sustentabilidade económica da 
gestão da água 

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

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

Medida Spf24/Sbt26 – Melhoria do conhecimento da análise 
económica das utilizações da água (envolvendo todos os setores 
utilizadores dos recursos hídricos) 

Medida Spf29 - Investimentos com vista à obtenção de informação 
que permita uma gestão eficiente dos serviços e dos recursos 
hídricos, através da elaboração/atualização de cadastro das 
infraestruturas de abastecimento, de saneamento e rega 
existentes, e de otimização de recursos 

Medida Spf43/Sbt34 - Promover a regulação a nível regional dos 
serviços de abastecimento público de água, de saneamento de 
águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, de modo 
a assegurar a sustentabilidade económica (princípio do 
“Poluidor/Utilizador – Pagador”) dos sistemas 
multimunicipais/municipais e defender os direitos dos 
consumidores 

AT7 - Comunicação e 
sensibilização 

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

Medida Spf25/Sbt27 – Sensibilização e formação 
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Problemas (QSiGA) Área temática Objetivo estratégico Programa de medidas 

27. Medição e autocontrolo 
insuficiente e/ou ineficiente 

das captações de água e 
rejeições de águas residuais 

AT1 - Governança 

OE1 - Adequar a Administração Pública na gestão 
da água 

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

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

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

AT2 - Qualidade da água 
OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das 
massas de água 

Medida Spf6 – Proteção das captações de água superficial 

AT3 - Quantidade de água 
OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para 
as utilizações atuais e futuras 

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

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos 
recursos hídricos 

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

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de pressões 
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O Gráfico 3.1 apresenta o número de medidas propostas para resolução dos problemas identificados pelas QSiGA. 

Gráfico 3.1: Número de medidas definidas por QSiGA 
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Na RH10 verifica-se que a QSiGA 25 (sistemas de vigilância, alerta e monitorização das massas 
de água insuficientes e/ou ineficientes), a QSiGA 7 (contaminação de águas subterrâneas), a 
QSiGA 10 (escassez de água) e a QSiGA 20 (perdas de água nos sistemas de abastecimento 
público e de rega) são as que reúnem um maior número de medidas para resolução. 

De referir que todas as QSiGA identificadas para a RH10 contemplam, pelo menos 3 medidas 
ao nível do presente programa. 
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4 CLASSIFICAÇÃO DAS MEDIDAS 

4.1 Metodologia para definição de prioridades 

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

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

 

4.2 Prioridade e natureza das medidas 

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

Área temática Medidas propostas Tipologia Natureza Prioridade 

AT1 - Governança 

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

Suplementar Preventiva - 

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

Base Preventiva Prioritária 

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

Suplementar Preventiva Prioritária 

Medida Spf3 – Elaboração de documentos reguladores para a RH10 
e articulação do quadro normativo do ordenamento do território e 
das políticas setoriais com os normativos referentes aos recursos 
hídricos 

Suplementar Preventiva - 

Medida Spf36 - Promoção da articulação entre as várias entidades 
com o objetivo de promover a proteção e auto-sustentabilidade das 
massas de água artificiais 

Suplementar Preventiva - 

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

Suplementar Preventiva - 

Medida Spf44/Sbt35 - Implementar uma interface 
cidadão/entidades gestoras/administração, com o objetivo de 
melhorar a gestão e informação da qualidade da água para consumo 
humano 

Suplementar Preventiva - 

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

Suplementar Preventiva Prioritária 

AT2 - Qualidade da água 

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

Base Preventiva Prioritária 

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do meio recetor 
nas massas de água sujeitas a maiores pressões antropogénicas 

Outras medidas (de base) Preventiva - 
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Área temática Medidas propostas Tipologia Natureza Prioridade 

Medida Spf42/Sbt33 - Melhoria dos níveis de qualidade ambiental 
dos sistemas de tratamento de águas e águas residuais 

Outras medidas (de base) Preventiva - 

Medida Spf6 – Proteção das captações de água superficial Base Preventiva - 

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

Outras medidas (de base) Preventiva Prioritária 

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

Outras medidas (de base) Preventiva - 

AT3 - Quantidade de água 

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

Outras medidas (de base) Preventiva Prioritária 

Medida Sbt11 – Proteção das Zonas de Infiltração Máxima Outras medidas (de base) Preventiva - 

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

Outras medidas (de base) Preventiva Prioritária 

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

Suplementar Preventiva Prioritária 

Medida Spf30 - Desenvolvimento de um sistema de gestão eficiente 
das perdas de água nas redes municipais 

Outras medidas (de base) Preventiva - 

Medida Spf40 - Reutilização de águas residuais Outras medidas (de base) Preventiva - 

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

Base Preventiva - 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

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

Base Preventiva Prioritária 

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

Outras medidas (de base) Preventiva Prioritária 

Medida Sbt17 – Potenciação da recarga artificial Outras medidas (de base) Preventiva - 
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Área temática Medidas propostas Tipologia Natureza Prioridade 

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

Suplementar Preventiva Prioritária 

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

Suplementar Preventiva - 

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

Suplementar Preventiva Prioritária 

Medida Spf11 – Reformulação da rede de vigilância das águas 
superficiais 

Base Preventiva Prioritária 

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

Base Preventiva Prioritária 

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

Base Preventiva Prioritária 

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

Base Preventiva - 

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de pressões Outras medidas (de base) Preventiva Prioritária 

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

Suplementar Preventiva - 

Medida Spf17/Sbt21 – Reforço de equipa e meios disponíveis Suplementar Preventiva - 

Medida Spf27 - Melhoria do conhecimento sobre as massas de água 
artificiais 

Suplementar Preventiva Prioritária 

Medida Spf28 - Estudos de vulnerabilidades e riscos dos sistemas 
públicos de abastecimento 

Suplementar Preventiva - 

Medida Spf34/Sbt30 - Reavaliação/complemento dos critérios de 
classificação para avaliação do estado das massas de água 

Base Preventiva - 

AT5 - Gestão de riscos Medida Spf18 – Proteção contra cheias e inundações Base Preventiva Prioritária 
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Área temática Medidas propostas Tipologia Natureza Prioridade 

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

Outras medidas (de base) Preventiva Prioritária 

Medida Spf20/Sbt22 – Prevenção e minimização dos efeitos da 
poluição acidental 

Outras medidas (de base) Preventiva - 

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

Suplementar Preventiva - 

Medida Spf31 - Análise dos movimentos hidrodinâmicos e 
morfodinâmicos das zonas costeiras e portuárias 

Outras medidas (de base) Preventiva - 

Medida Spf32 - Implementação de um sistema de alerta de aluviões 
na RAM 

Outras medidas (de base) Preventiva - 

Medida Spf33/Sbt29 - Prevenção e minimização de outros riscos 
[incêndios florestais, movimentos de massa (desabamentos, 
deslizamentos e outros)] que poderão afetar os recursos hídricos 
(em termos de qualidade e de quantidade) 

Outras medidas (de base) Preventiva - 

Medida Spf35/Sbt31 - Promoção de medidas de adaptação às 
alterações climáticas relacionados com os recursos hídricos 

Base Preventiva - 

Medida Spf37 - Intervenções de regularização hidráulica, correção 
torrencial e controlo fluvial de material sólido, nas bacias 
hidrográficas das ribeiras da RAM 

Suplementar Preventiva - 

Medida Spf38 - Gestão natural do risco de cheia através da 
reabilitação natural dos corredores fluviais e preservação e 
desenvolvimento das comunidades de vegetação ripícola nas 
ribeiras da RAM 

Suplementar Preventiva - 

Medida Spf39 - Sensibilização das populações para uma cultura de 
gestão preventiva do risco de cheias e inundações 

Suplementar Preventiva - 

AT6 - Quadro económico e 
financeiro 

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

Outras medidas (de base) Preventiva - 
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Área temática Medidas propostas Tipologia Natureza Prioridade 

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

Suplementar Preventiva - 

Medida Spf24/Sbt26 – Melhoria do conhecimento da análise 
económica das utilizações da água (envolvendo todos os setores 
utilizadores dos recursos hídricos) 

Suplementar Preventiva - 

Medida Spf29 - Investimentos com vista à obtenção de informação 
que permita uma gestão eficiente dos serviços e dos recursos 
hídricos, através da elaboração/atualização de cadastro das 
infraestruturas de abastecimento, de saneamento e rega existentes, 
e de otimização de recursos 

Outras medidas (de base) Preventiva - 

Medida Spf43/Sbt34 - Promover a regulação a nível regional dos 
serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas 
residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, de modo a 
assegurar a sustentabilidade económica (princípio do 
“Poluidor/Utilizador – Pagador”) dos sistemas 
multimunicipais/municipais e defender os direitos dos consumidores 

Suplementar Preventiva - 

AT7 - Comunicação e 
sensibilização 

Medida Spf25/Sbt27 – Sensibilização e formação Suplementar Preventiva - 

Medida Spf26/Sbt28 – Avaliação do sucesso das medidas Adicional Preventiva - 
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Na RH10 das 55 medidas propostas, 19 foram classificadas como prioritárias. Quanto à 
natureza, as 55 medidas caraterizam-se como preventivas, de modo a precaver novos 
problemas a médio/longo prazo. 
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5 ANÁLISE ECONÓMICA 

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

 

5.1 Avaliação do custo das medidas 

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

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

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

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

 Despesas de operação, manutenção, acompanhamento e monitorização em cada 

ano, para o período de vida útil da medida. 

 

5.2 Análise custo-eficácia das medidas 

A análise custo-eficácia (ACE) consiste num instrumento que contribui na identificação e 
seleção de projetos/ações alternativos (quantificados em termos físicos) para um determinado 
nível de resultados esperados (objetivos), otimizando os investimentos e custos necessários. 

A eficácia de uma medida é estimada segundo o impacte de redução que a mesma origina 
sobre os objetivos ambientais, ou seja a distância entre a situação existente e a desejada 
igualmente conhecida como “gap analysis”. 

A valorização da eficácia de cada medida está assim intimamente relacionada com a finalidade 
da mesma, distinguindo-se para este efeito as medidas corretivas destinadas a alterar o estado 
das massas de água e as medidas preventivas destinadas às restantes finalidades, por 
exemplo, monitorização, fiscalização, licenciamento, sensibilização e informação. 

Os aspetos a considerar numa análise de custo eficácia são: 
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 Custos financeiros de investimento; 

 Custos financeiros de operação e manutenção; 

 Eficácia na redução de pressões. 

Este instrumento é obrigatório para a análise de medidas suplementares, e adicionais, que não 
estejam já previstas para o cumprimento de objetivos ambientais, ao contrário das medidas de 
base, uma vez que estas têm carácter obrigatório, exceto nos casos em que a legislação 
aplicável permita alguma flexibilidade nas soluções a adotar. 

A ACE, de forma a cumprir rigorosamente os seus objetivos, tem em consideração os seguintes 
passos: 

 Identificação das MA com estado inferior a bom em 2015; 

 Identificação dos parâmetros responsáveis pelo estado inferior a bom; 

 Quantificação do desvio entre estado atual e o bom estado (GAP analysis); 

 Avaliação das medidas em termos de eficácia na redução de pressões; 

 Quantificação e avaliação dos custos das medidas; 

 Cálculo de indicadores – rácio custo-eficácia; 

 Elaboração de um ranking das medidas mais custo-eficazes. 

Este programa de medidas envolve todas as entidades responsáveis na região pela 
implementação das medidas, que possam garantir uma evolução positiva do estado das 
massas de água. 

Compreendendo a importância de todas as medidas para a promoção de uma melhor gestão 
das massas de água, nem todas as medidas têm um impacte efetivo na redução das pressões 
e, consequentemente, no estado das mesmas. Neste âmbito podemos identificar dois grandes 
grupos de medidas: 

 As medidas específicas, que apresentam uma incidência direta sobre uma ou mais 

massas de água, visando incidir sobre os parâmetros relevantes que comprometem 

bom estado das mesmas. A implementação destas medidas pode ser desenvolvida 

por diversas entidades públicas, ou privadas, sobre quem recai a competência e/ou a 

responsabilidade de melhorar a situação identificada; 

 As medidas estruturais de âmbito regional que têm uma relevância fundamental para 

o estado das massas de água, apresentando uma incidência genérica sobre os 

agentes da sociedade, moldando comportamentos e intervenções, apresentando 

efeitos mensuráveis a médio e longo prazo. A sua incidência é direta sobre as causas 

estruturais que geram os problemas nas massas de água e, no limite, a sua eficácia 
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plena conduziria a um nível ótimo do estado das mesmas (e.g. sensibilização; 

monitorização; fiscalização; legislação licenciamento; instrumentos de gestão; 

prevenção de riscos). 
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6 PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS 

A calendarização das medidas tem em conta o horizonte de planeamento do PGRH, a 
estimativa orçamental, a identificação das fontes de financiamento e das entidades 
responsáveis pela sua execução. 

Seguidamente apresenta-se a programação financeira das medidas anteriormente indicadas. 
Para cada área temática é indicado: 

 O custo estimado de cada medida e as potenciais fontes de financiamento; 

 As prioridades de implementação das medidas; 

 O cronograma de execução; 

 As entidades responsáveis (angariadoras de financiamento). 

 

 

6.1 Programação física e financeira 

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

Ao nível do financiamento foram considerados três grandes grupos de fontes de 
financiamento: 

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

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

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

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

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

 Orçamento da Região Autónoma da Madeira (OR); 

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

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

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

pagador e poluidor-pagador. 
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Quadro 6.1: Programação física e financeira do programa de medidas de âmbito regional na RH10 

Área temática Medidas propostas Investimento (€) Fonte de financiamento Programação física 

AT1 - Governança 

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

40.000,00 € OR; SEAI; AF 2016-2021 

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

30.000,00 € OR; SEAI 2016-2021 

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

500.000,00 € OR; SEAI; AF 2016-2021 

Medida Spf3 – Elaboração de documentos reguladores para a RH10 e 
articulação do quadro normativo do ordenamento do território e das 
políticas setoriais com os normativos referentes aos recursos hídricos 

20.000,00 € OR; SEAI 2016-2021 

Medida Spf36 - Promoção da articulação entre as várias entidades com o 
objetivo de promover a proteção e auto-sustentabilidade das massas de água 
artificiais 

250.000,00 € SEAI 2016-2021 

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

20.000,00 € OR; SEAI 2016-2021 

Medida Spf44/Sbt35 - Implementar uma interface cidadão/entidades 
gestoras/administração, com o objetivo de melhorar a gestão e informação 
da qualidade da água para consumo humano 

200.000,00 € OR; SEAI; AF 2016-2021 

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

50.000,00 € AF 2016-2021 

AT2 - Qualidade da água 

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

340.000,00 € SEAI; OR 2016-2021 

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do meio recetor nas 
massas de água sujeitas a maiores pressões antropogénicas 

100.000,00 € OR; SEAI; AF 2016-2021 

Medida Spf42/Sbt33 - Melhoria dos níveis de qualidade ambiental dos 
sistemas de tratamento de águas e águas residuais 

100.000,00 € OR; SEAI; AF 2016-2021 
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Área temática Medidas propostas Investimento (€) Fonte de financiamento Programação física 

Medida Spf6 – Proteção das captações de água superficial 180.000,00 € SEAI; OR 2016-2021 

Medida Spf7/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual 33.000.000,00 € SEAI; AF 2016-2021 

Medida Spf8/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa 4.400.000,00 € OR 2016-2021 

AT3 - Quantidade de água 

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

100.000,00 € SEAI; AF 2016-2021 

Medida Sbt11 – Proteção das Zonas de Infiltração Máxima 2.200.000,00 € SEAI 2016-2021 

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

70.000,00 € AF; SEAI; OR 2016-2021 

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

30.000,00 € AF; OR 2016-2021 

Medida Spf30 - Desenvolvimento de um sistema de gestão eficiente das 
perdas de água nas redes municipais 

1.330.400,00 € SEAI 2016-2021 

Medida Spf40 - Reutilização de águas residuais 550.000,00 € SEAI 2016-2021 

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

250.200.000,00 € SEAI 2016-2021 

AT4 - Investigação e 
conhecimento 

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

380.000,00 € SEAI; AF 2016-2021 

Medida Sbt15 – Plano de prevenção e minimização do risco de intrusão salina 200.000,00 € AF; SEAI; OR 2016-2021 

Medida Sbt17 – Potenciação da recarga artificial 50.000,00 € SEAI 2016-2021 

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

100.000,00 € AF; SEAI; OR 2016-2021 

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

80.000,00 € SEAI 2016-2021 

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

50.000,00 € SEAI 2016-2021 
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Área temática Medidas propostas Investimento (€) Fonte de financiamento Programação física 

Medida Spf11 – Reformulação da rede de vigilância das águas superficiais 180.000,00 € SEAI; AF 2016-2021 

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

410.000,00 € SEAI; AF 2016-2021 

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

430.000,00 € SEAI; AF; OR 2016-2021 

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

50.000,00 € AF; OR 2016-2021 

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de pressões 800.000,00 € SEAI; AF; OR 2016-2021 

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

30.000,00 € AF; OR 2016-2021 

Medida Spf17/Sbt21 – Reforço de equipa e meios disponíveis 1.500.000,00 € AF 2016-2021 

Medida Spf27 - Melhoria do conhecimento sobre as massas de água artificiais 250.000,00 € SEAI 2016-2021 

Medida Spf28 - Estudos de vulnerabilidades e riscos dos sistemas públicos de 
abastecimento 

240.000,00 € OR; SEAI 2016-2021 

Medida Spf34/Sbt30 - Reavaliação/complemento dos critérios de 
classificação para avaliação do estado das massas de água 

80.000,00 € SEAI 2016-2021 

AT5 - Gestão de riscos 

Medida Spf18 – Proteção contra cheias e inundações 8.000.000,00 € SEAI; OR 2016-2021 

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

350.000,00 € SEAI 2016-2021 

Medida Spf20/Sbt22 – Prevenção e minimização dos efeitos da poluição 
acidental 

288.000,00 € OR; SEAI 2016-2021 

Medida Spf21/Sbt23 – Gestão integrada da evolução da zona costeira 250.000,00 € AF; SEAI 2016-2021 

Medida Spf31 - Análise dos movimentos hidrodinâmicos e morfodinâmicos 
das zonas costeiras e portuárias 

570.000,00 € AF; SEAI; OR 2016-2021 

Medida Spf32 - Implementação de um sistema de alerta de aluviões na RAM 1.204.000,00 € SEAI 2016-2021 
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Área temática Medidas propostas Investimento (€) Fonte de financiamento Programação física 

Medida Spf33/Sbt29 - Prevenção e minimização de outros riscos [incêndios 
florestais, movimentos de massa (desabamentos, deslizamentos e outros)] 
que poderão afetar os recursos hídricos (em termos de qualidade e de 
quantidade) 

6.500.000,00 € AF; SEAI; OR 2016-2021 

Medida Spf35/Sbt31 - Promoção de medidas de adaptação às alterações 
climáticas relacionados com os recursos hídricos 

20.000,00 € SEAI 2016-2021 

Medida Spf37 - Intervenções de regularização hidráulica, correção torrencial 
e controlo fluvial de material sólido, nas bacias hidrográficas das ribeiras da 
RAM 

110.250.000,00 € SEAI 2016-2021 

Medida Spf38 - Gestão natural do risco de cheia através da reabilitação 
natural dos corredores fluviais e preservação e desenvolvimento das 
comunidades de vegetação ripícola nas ribeiras da RAM 

500.000,00 € SEAI 2016-2021 

Medida Spf39 - Sensibilização das populações para uma cultura de gestão 
preventiva do risco de cheias e inundações 

100.000,00 € SEAI 2016-2021 

AT6 - Quadro económico e 
financeiro 

Medida Spf22/Sbt24 – Recuperação dos custos dos serviços de águas 1.200.000,00 € SEAI; OR 2016-2021 

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

30.000,00 € AF; SEAI; OR 2016-2021 

Medida Spf24/Sbt26 – Melhoria do conhecimento da análise económica das 
utilizações da água (envolvendo todos os setores utilizadores dos recursos 
hídricos) 

40.000,00 € AF 2016-2021 

Medida Spf29 - Investimentos com vista à obtenção de informação que 
permita uma gestão eficiente dos serviços e dos recursos hídricos, através da 
elaboração/atualização de cadastro das infraestruturas de abastecimento, de 
saneamento e rega existentes, e de otimização de recursos 

1.090.000,00 € OR; SEAI 2016-2021 

Medida Spf43/Sbt34 - Promover a regulação a nível regional dos serviços de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e 
de gestão de resíduos urbanos, de modo a assegurar a sustentabilidade 
económica (princípio do “Poluidor/Utilizador – Pagador”) dos sistemas 
multimunicipais/municipais e defender os direitos dos consumidores 

200.000,00 € OR; SEAI 2016-2021 
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Área temática Medidas propostas Investimento (€) Fonte de financiamento Programação física 

AT7 - Comunicação e 
sensibilização 

Medida Spf25/Sbt27 – Sensibilização e formação 135.000,00 € OR; SEAI 2016-2021 

Medida Spf26/Sbt28 – Avaliação do sucesso das medidas 20.000,00 € OR; SEAI 2016-2021 

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

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

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

pela sua prossecução. 
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Quadro 6.2: Entidades responsáveis na execução do programa de medidas de âmbito regional na RH10 

Área temática Medidas propostas Entidades responsáveis 

AT1 - Governança 

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

DROTA 

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

DROTA; DRESC; APRAM, S.A. 

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

DROTA; SEPNA; DRA; IFCN, IP-RAM; DRESC; APRAM, S.A.; 
Câmaras Municipais; Capitania do Funchal 

Medida Spf3 – Elaboração de documentos reguladores para a RH10 e 
articulação do quadro normativo do ordenamento do território e das políticas 
setoriais com os normativos referentes aos recursos hídricos 

DROTA; DRESC 

Medida Spf36 - Promoção da articulação entre as várias entidades com o 
objetivo de promover a proteção e auto-sustentabilidade das massas de água 
artificiais 

DROTA; DRT; IFCN, IP-RAM; ARM, S.A.; Câmaras Municipais; 
Associações de Regantes; EEM, S.A. 

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

DROTA; DRA; IFCN, IP-RAM 

Medida Spf44/Sbt35 - Implementar uma interface cidadão/entidades 
gestoras/administração, com o objetivo de melhorar a gestão e informação da 
qualidade da água para consumo humano 

DROTA 

Medida Spf5/Sbt5 – Regulamentação e aplicação da Taxa de Recursos Hídricos DROTA; DRESC; APRAM, S.A. 

AT2 - Qualidade da água 

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

ARM, S.A.; Câmaras Municipais; DROTA 

Medida Spf41/Sbt32 - Avaliar e garantir a qualidade do meio recetor nas 
massas de água sujeitas a maiores pressões antropogénicas 

DROTA 

Medida Spf42/Sbt33 - Melhoria dos níveis de qualidade ambiental dos 
sistemas de tratamento de águas e águas residuais 

ARM, S.A.; Câmaras Municipais 

Medida Spf6 – Proteção das captações de água superficial ARM, S.A.; Câmaras Municipais; DROTA 
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Área temática Medidas propostas Entidades responsáveis 

Medida Spf7/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual Câmaras Municipais; ARM, S.A.; DROTA; IASAÚDE, IP-RAM 

Medida Spf8/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa 
DROTA; DRA; ARM, S.A.; Câmaras Municipais; IASAÚDE, IP-

RAM 

AT3 - Quantidade de água 

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

ARM, S.A.; Câmaras Municipais; DROTA 

Medida Sbt11 – Proteção das Zonas de Infiltração Máxima DROTA; IFCN, IP-RAM 

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

DROTA; ARM, S.A.; Câmaras Municipais 

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

DROTA; ARM, S.A.; Câmaras Municipais; IASAÚDE, IP-RAM 

Medida Spf30 - Desenvolvimento de um sistema de gestão eficiente das 
perdas de água nas redes municipais 

AMRAM; ARM, S.A.; Câmaras Municipais 

Medida Spf40 - Reutilização de águas residuais DROTA; ARM, S.A.; Câmaras Municipais; Privados 

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

ARM, S.A.; Câmaras Municipais; Associações de Regantes; 
EEM, S.A.; IASAÚDE, IP-RAM 

AT4 - Investigação e conhecimento 

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

DROTA 

Medida Sbt15 – Plano de prevenção e minimização do risco de intrusão salina DROTA; ARM, S.A.; Câmaras Municipais 

Medida Sbt17 – Potenciação da recarga artificial DROTA; ARM, S.A.; IFCN, IP-RAM; EEM, S.A. 

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

DROTA; ARM, S.A.; Câmaras Municipais 

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

DROTA; ARM, S.A.; Câmaras Municipais 

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

DROTA; IFCN, IP-RAM 
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Área temática Medidas propostas Entidades responsáveis 

Medida Spf11 – Reformulação da rede de vigilância das águas superficiais DROTA 

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

DROTA; ARM, S.A. 

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

DROTA; ARM, S.A.; IPMA-Madeira Observatório 
Meteorológico do Funchal; LREC; DRESC 

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

DROTA 

Medida Spf15/Sbt16 – Melhoria do inventário de pressões 
DROTA; ARM, S.A.; Câmaras Municipais; DRA; Associações de 

Regantes; DRP; APRAM, S.A.; IFCN, IP-RAM 

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

DROTA 

Medida Spf17/Sbt21 – Reforço de equipa e meios disponíveis DROTA 

Medida Spf27 - Melhoria do conhecimento sobre as massas de água artificiais DROTA; ARM, S.A.; Câmaras Municipais; EEM, S.A. 

Medida Spf28 - Estudos de vulnerabilidades e riscos dos sistemas públicos de 
abastecimento 

DROTA; ARM, S.A.; Câmaras Municipais 

Medida Spf34/Sbt30 - Reavaliação/complemento dos critérios de classificação 
para avaliação do estado das massas de água 

DROTA 

AT5 - Gestão de riscos 

Medida Spf18 – Proteção contra cheias e inundações 
DROTA; ARM, S.A.; Câmaras Municipais; SRPC, IP-RAM; IFCN, 
IP-RAM; DRESC; LREC; EEM, S.A.; IASAÚDE, IP-RAM; Privados 

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

DROTA; DRESC 

Medida Spf20/Sbt22 – Prevenção e minimização dos efeitos da poluição 
acidental 

SRA; DROTA; Instalações PCIP e SEVESO; SRPC, IP-RAM; 
Câmaras Municipais; IASAÚDE, IP-RAM 

Medida Spf21/Sbt23 – Gestão integrada da evolução da zona costeira DROTA; Câmaras Municipais 

Medida Spf31 - Análise dos movimentos hidrodinâmicos e morfodinâmicos 
das zonas costeiras e portuárias 

LREC; SRPC, IP-RAM; APRAM, S.A.; DROTA; Câmaras 
Municipais 
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Área temática Medidas propostas Entidades responsáveis 

Medida Spf32 - Implementação de um sistema de alerta de aluviões na RAM LREC; SRPC, IP-RAM; DRESC; DRPRGOP 

Medida Spf33/Sbt29 - Prevenção e minimização de outros riscos [incêndios 
florestais, movimentos de massa (desabamentos, deslizamentos e outros)] 
que poderão afetar os recursos hídricos (em termos de qualidade e de 
quantidade) 

LREC; SRPC, IP-RAM; DROTA; IFCN, IP-RAM; ARM, S.A.; 
Câmaras Municipais; DRESC; IASAÚDE, IP-RAM 

Medida Spf35/Sbt31 - Promoção de medidas de adaptação às alterações 
climáticas relacionados com os recursos hídricos 

DROTA 

Medida Spf37 - Intervenções de regularização hidráulica, correção torrencial e 
controlo fluvial de material sólido, nas bacias hidrográficas das ribeiras da 
RAM 

DRESC; DRE 

Medida Spf38 - Gestão natural do risco de cheia através da reabilitação 
natural dos corredores fluviais e preservação e desenvolvimento das 
comunidades de vegetação ripícola nas ribeiras da RAM 

DRESC 

Medida Spf39 - Sensibilização das populações para uma cultura de gestão 
preventiva do risco de cheias e inundações 

SRE; SRPC, IP-RAM; DRESC; DROTA; IASAÚDE, IP-RAM; DRE; 
Câmaras Municipais 

AT6 - Quadro económico e 
financeiro 

Medida Spf22/Sbt24 – Recuperação dos custos dos serviços de águas 
ARM, S.A.; Câmaras Municipais; DRA; Associações de 

Regantes 

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

DROTA; ARM, S.A.; Câmaras Municipais 

Medida Spf24/Sbt26 – Melhoria do conhecimento da análise económica das 
utilizações da água (envolvendo todos os setores utilizadores dos recursos 
hídricos) 

DROTA 

Medida Spf29 - Investimentos com vista à obtenção de informação que 
permita uma gestão eficiente dos serviços e dos recursos hídricos, através da 
elaboração/atualização de cadastro das infraestruturas de abastecimento, de 
saneamento e rega existentes, e de otimização de recursos 

DROTA; ARM, S.A.; Câmaras Municipais; DRA; Associações de 
Regantes 
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Área temática Medidas propostas Entidades responsáveis 

Medida Spf43/Sbt34 - Promover a regulação a nível regional dos serviços de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e 
de gestão de resíduos urbanos, de modo a assegurar a sustentabilidade 
económica (princípio do “Poluidor/Utilizador – Pagador”) dos sistemas 
multimunicipais/municipais e defender os direitos dos consumidores 

DROTA 

AT7 - Comunicação e sensibilização 
Medida Spf25/Sbt27 – Sensibilização e formação 

DROTA; IFCN, IP-RAM; ARM, S.A.; DRA; DRP; DRESC; SRPC, IP-
RAM; DRE; SRE; Câmaras Municipais; Privados 

Medida Spf26/Sbt28 – Avaliação do sucesso das medidas DROTA 
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LEGISLAÇÃO 

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

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

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

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

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