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RESUMO 

A crescente preocupação, a nível mundial, com a segurança humana e a 
protecção da saúde pública, tem determinado o desenvolvimento contínuo de políticas 
e estratégias, por parte dos governos e das organizações internacionais, relacionadas 
com o abastecimento de água para consumo humano, que visam melhorar o serviço 
prestado e a qualidade da água fornecida às populações, tendo em consideração os 
novos desafios que surgem relacionados com a segurança ambiental, a segurança 
hídrica, o desenvolvimento socioeconómico, o crescimento populacional, e a 
necessidade de garantir a segurança e a satisfação dos consumidores, que se têm 
tornado cada vez mais exigentes.  

Neste sentido, a Organização Mundial da Saúde tem tido um papel activo, 
através da elaboração e publicação de um documento - Guidelines for Drinking-Water 
Quality – que fornece um vasto conjunto de recomendações para os stakeholders do 
sector da água, principalmente, governos, autoridades de saúde, entidades reguladoras 
dos serviços de água e entidades gestoras de água, sobre a qualidade da água destinada 
para consumo humano, cujo objectivo principal é garantir a protecção da saúde 
pública.  

Em Portugal, existem várias entidades gestoras de água que têm vindo a 
implementar, voluntariamente, a metodologia “Plano de Segurança de Água”, 
estruturada de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da 
Associação Internacional da Água. Também a entidade reguladora dos serviços de 
água tem tido um importante papel na divulgação desta metodologia e no 
acompanhamento da implementação da mesma.  

O presente estudo, tem como objectivo analisar de que forma está a ser 
realizada a implementação da metodologia “Plano de Segurança da Água” e do 
“Quadro de referência para abastecimento de água segura para consumo humano”, em 
Portugal, recomendados pela Organização Mundial da Saúde e pela Associação 
Internacional da Água, através da Guidelines for Drinking-Water Quality e da Bonn 
Charter for Safe Drinking Water, desde 2004.  

A análise realizada incide nas estratégias e planos desenvolvidos pelo governo 
português e pela entidade reguladora dos serviços de água, cujo período de análise é 
essencialmente entre 2004 e 2010, resultando na determinação de pontos fortes e 
pontos fracos, de desafios e propostas de acções a desenvolver, por parte do governo 
português e da entidade reguladora dos serviços de água, com o objectivo de reforçar o 
abastecimento de água segura à população.  

PALAVRAS-CHAVE 

Abastecimento de água, água para consumo humano, alterações climáticas, gestão do 
risco, segurança da água, regulamentação 
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ABSTRACT 

The growing concern, worldwide, about human security and public health 
protection, has motivated the development of policies and strategies, by governments 
and international organizations, related to the drinking-water supply, in order to 
improve the service provided and the quality of the drinking-water supplied to the 
population, taking into account the new challenges that arise related to the 
environmental security, water security, socio-economic development, population 
growth, and the need to ensure the safety and consumers satisfaction, who have 
become increasingly demanding. 

In this sense, the World Health Organization has been having an active role, 
through the elaboration and publication of Guidelines for Drinking-Water Quality that 
provides a comprehensive set of recommendations to the water sector stakeholders, 
especially, Governments, health authorities, water services regulators, water managers, 
about drinking-water quality, whose primary goal is to ensure the public’s health 
protection. 

In Portugal, some water management entities have been implemented, 
voluntarily, the methodology "Water Safety Plan", structured according to the 
recommendations of the World Health Organization and the International Water 
Association. Also the water services regulator has been played an important role in the 
dissemination of this methodology, and monitoring the WSP implementation. 

The present study aims to analyze how is being carried out the implementation 
of the methodology "Water Safety Plan" and the "Framework for safe drinking-water" 
in Portugal, recommended by the World Health Organization and the International 
Water Association through the Guidelines for Drinking-Water Quality and Bonn 
Charter for Safe Drinking Water, since 2004. 

The analysis focuses on strategies and plans developed by the Portuguese 
Government and by the water services regulator, whose period of analysis is 
essentially between 2004 and 2010, resulting in the determination of strengths and 
weaknesses, challenges and proposed actions to be undertaken by the Portuguese 
Government and the water services regulator, which aims to strengthen the supply of 
safe drinking-water to the population. 

KEYWORDS 

Water distribution system, drinking-water, climate changes, risk management, water 
safety, regulation  
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INTRODUÇÃO 

Com o fim da Guerra Fria, ocorreu uma grande mudança no palco das relações 

internacionais e da segurança, novas ideologias e teorias desde então têm surgido, 

como tentativa de explicar a nova ordem mundial. A segurança deixou de estar 

relacionada somente com questões de defesa e militares e o conceito tornou-se muito 

mais abrangente, permitindo desta forma responder às novas ameaças que têm surgido 

desde então, assim, como surgiram novos conceitos no âmbito da segurança, 

nomeadamente, segurança humana, segurança ambiental e segurança hídrica. 

A preocupação com o abastecimento de água própria para consumo humano, 

não é recente, desde o início do século XX, que se tem realizado muita investigação e 

evolução nesta área, devido à mesma estar directamente relacionada com a saúde 

pública (Pato, 2011). No entanto, nos últimos anos, tem-se assistido a uma evolução 

do conceito de água potável para consumo humano, para água segura e de qualidade 

para consumo humano, este progresso resulta do facto de existir um maior 

conhecimento, um aumento das ameaças, como por exemplo as alterações ambientais, 

a necessidade de melhor proteger a saúde pública e garantir a segurança humana, 

assim como garantir a satisfação e aumentar a confiança dos consumidores na água 

que consomem (IWA, 2004; WHO, 2004; Alexandre, 2008).  

Neste contexto, verifica-se um aumento da preocupação com os perigos e as 

ameaças para a água doce e para os sistemas de abastecimento, pelo que têm vindo a 

ser desenvolvidas metodologias de avaliação e de gestão dos riscos para as origens e 

para os sistemas de abastecimento de água, que têm como propósito garantir o 

abastecimento de água segura, que abrange o cumprimento dos requisitos de qualidade 

da água, o fornecimento de água sem interrupções e consequentemente o aumento da 

confiança dos consumidores, na qualidade da água que lhes é fornecida. 

Juntamente com a necessidade identificada de se adoptarem novas medidas de 

controlo que assegurem mais eficientemente o abastecimento de água segura destinada 

ao consumo humano, tornou-se igualmente consensual, a necessidade de existirem 

parcerias entre os stakeholders do sector da água com o objectivo de se desenvolverem 

novas abordagens de mitigação, adaptação e gestão dos riscos para os sistemas de 

abastecimento de água (IWA, 2004; WHO, 2004).  

Os governos, como responsáveis pelo estabelecimento do quadro legal e 

institucional, desempenham um importante papel no abastecimento de água segura 
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destinada ao consumo humano, através da criação de políticas e planos estratégicos 

para o sector da água, de legislação mais exigente para os serviços de água, 

implementação de medidas para a melhoria dos serviços de água e protecção da saúde 

pública, da constituição de entidades com competências de vigilância e de regulação 

dos serviços da água. As entidades gestoras de água devem desenvolver metodologias 

para a determinação dos perigos e avaliação dos riscos e posterior implementação de 

procedimentos decorrentes da análise efectuada, com o objectivo de mitigar os 

eventuais impactes resultantes dos perigos determinados, assim como o controlo dos 

mesmos em pontos críticos do sistema de abastecimento (WHO, 2004; IWA, 2004; 

Vieira e Morais, 2005; Alexandre, 2008).  

A metodologia proposta pela OMS e pela IWA para a gestão dos riscos é 

designada por “Plano de Segurança da Água”, esta metodologia encontra-se a ser 

implementada em vários países, tanto desenvolvidos como em desenvolvimento, 

sendo expectável que o número de países continue a aumentar (Rosén, et al., 2007). A 

implementação desta metodologia de gestão dos riscos ou de outra idêntica pelas 

entidades gestoras de água tem sido realizada, sobretudo de forma voluntária, porque a 

legislação existente na maioria dos países sobre água para consumo humano não refere 

a necessidade nem obrigatoriedade de implementarem metodologias para gestão dos 

riscos. Em alguns países, já existem recomendações para a implementação deste tipo 

de metodologias por parte das entidades gestoras, e noutros, embora muito poucos, a 

implementação de sistemas de gestão dos riscos é legalmente obrigatória e sujeita a 

verificação e avaliação por parte das entidades competentes para o efeito. 

O estudo que se pretende desenvolver tem como objectivo analisar a 

implementação das recomendações da OMS e da IWA, presentes nas GDWQ e na Bonn 

Charter for Safe Drinking Water, respectivamente, desde 2004, sobre a aplicação do PSA 

e a criação de um quadro de referência para abastecimento de água segura para consumo 

humano em Portugal.  

Este estudo será baseado na análise de documentos oficiais, como legislação, 

políticas e planos estratégicos, e outros documentos como recomendações e relatórios 

resultantes da análise e das actividades desenvolvidas por entidades oficiais, relacionadas 

com o sector da água, principalmente, o INAG e a ERSAR.  

O output da análise realizada será a determinação de um conjunto de pontos fortes 

e de pontos fracos, do panorama nacional, e consequentes desafios e propostas de acções a 

desenvolver pelo governo e pelas autoridades reguladoras.  
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Este estudo divide-se em cinco capítulos. O primeiro capítulo é uma breve 

abordagem à disciplina das relações internacionais e respectivas teorias, bem como da 

segurança, evidenciando o período pós Guerra Fria, o conceito de segurança humana, 

segurança ambiental e segurança hídrica.  

No segundo capítulo faz-se um enquadramento da temática dos recursos 

hídricos e das problemáticas associadas, especialmente dos impactes das alterações 

climáticas nos mesmos e nos sistemas de abastecimento de água para consumo 

humano, e a capacidade de resposta que tem vindo a ser desenvolvida por parte da 

sociedade aos desafios relacionados com as alterações climáticas e a segurança 

hídrica. 

No terceiro capítulo procede-se a uma apresentação das massas de água doce 

existentes em Portugal, à legislação elaborada para a gestão das mesmas, 

nomeadamente a Directiva-Quadro da Água e a Lei da Água, o impacte das alterações 

climáticas nos recursos hídricos e a estratégia nacional para adaptação às mesmas, são 

apresentadas, de forma resumida, as entidades oficiais que até 2010 tinham 

responsabilidades na gestão dos recursos hídricos e na regulação das entidades 

gestoras de água, por último é realizado um breve enquadramento dos serviços de 

abastecimento de água em Portugal.  

O quarto capítulo é dedicado ao “Plano de Segurança da Água”, onde se refere 

como tem evoluído o controlo da água para consumo humano e as medidas adoptadas 

para assegurar a protecção da saúde pública, apresenta-se a origem e estruturação do 

“Plano de Segurança da Água”, proposto pela OMS e pela IWA, e faz-se uma breve 

referência à implementação do PSA na União Europeia e noutros países. 

O quinto capítulo é dedicado à elaboração do estudo sobre a implementação da 

metodologia “Plano de Segurança da Água” em Portugal. Neste capítulo é referido o 

problema e a pergunta de partida, a metodologia adoptada para o desenvolvimento do 

estudo e a realização do próprio estudo que envolve a caracterização e a análise do 

estado da arte dos serviços de abastecimento de água para consumo humano, em 

Portugal, através da análise dos dados do Relatório Anual do Sector de Águas e 

Resíduos em Portugal de 2009, elaborado pela ERSAR e dos dados do Relatório do 

Estado do Abastecimento de Água e do Tratamento de Águas Residuais, de 2009, 

produzidos pelo INSAAR. Numa segunda parte apresenta-se a avaliação da 

implementação de um quadro de referência para abastecimento de água segura para 
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consumo humano e do PSA em Portugal, que visam garantir o abastecimento de água 

segura à população e a protecção da saúde pública. 

Por último existe uma conclusão sobre o estudo desenvolvido e a apresentação 

de propostas para a realização de novos estudos nesta área. 

Importa referir que devido à limitação do número de páginas para a 

apresentação do estudo realizado e à vasta quantidade de stakeholders e actividades 

desenvolvidas neste âmbito, procurou-se realizar uma resumida exposição de alguns 

dos assuntos que se consideraram ser mais relevantes para a temática em análise. 
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CAPÍTULO I: BREVE ENQUADRAMENTO DA EVOLUÇÃO DAS 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DA SEGURANÇA 

I.1. As Teorias das Relações Internacionais  

A tentativa de autonomizar o estudo das relações e das políticas internacionais 

surge a partir da Primeira Guerra Mundial, decorrente do interesse de algumas 

universidades estudarem certas regiões do globo, impulsionado pela crescente 

complexidade da vida internacional, e pela Sociedade das Nações, nos anos 30, do 

século XX, devido a promover a realização de estudos neste âmbito e mais 

recentemente da necessidade da UNESCO em fomentar e desenvolver estudos na área 

das relações internacionais sobre o papel das Nações Unidas no mundo (Moreira, 

2010, p.37, 53).  

Nos últimos anos, o estudo das Relações Internacionais (RI) tem vindo a 

adquirir ainda maior relevância, o que está muito associado ao presente processo de 

globalização, que tem vindo a desenvolver-se de forma cada vez mais intensa e 

complexa, à multiplicação qualitativa, ou seja, o surgimento de novas formas de 

cooperação ou oposição entre os Estados ou agentes (Moreira, 2010, p.56) e 

quantitativa, isto é, a multiplicação dos pontos de contacto, as participações de 

interesses entre os Estados e os outros agentes das relações internacionais (Moreira, 

2010, p.56), a existência de novos Estados e a internacionalização dos problemas, o 

que suscita a necessidade de compreender a nova dimensão das relações e da 

interdependência entre os países e as regiões, através da realização de previsões e de 

acompanhamento das relações entre os Estados e as condições da comunidade mundial 

(Moreira, 2010).  

No entanto, as RI são estudadas, pelo menos, desde que o sistema europeu de 

Estados se formou com o Tratado de Paz de Vestefália, em 1648, em que Estadistas e 

Intelectuais como Nicolau Maquiavel, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau 

passaram a dedicar-se à reflexão sobre os fenómenos da paz e da guerra entre os 

Estados (Fernandes, 2008).  

Até à Primeira Guerra Mundial, as respostas para as problemáticas 

internacionais eram elaboradas segundo a óptica do Direito Internacional, da 

Diplomacia e da História Diplomática, mas durante e principalmente o pós-Primeira 

Guerra Mundial, compreendeu-se que a forma como as Relações Internacionais eram 
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estudadas já não produziam respostas satisfatórias. Esta situação conduziu à fundação 

da disciplina Relações Internacionais, como um campo de estudo específico e 

autónomo, tendo igualmente resultado do impacto da institucionalização da Sociedade 

das Nações, em 1919, constituída com base nos princípios do Idealismo, associada aos 

esforços de proibição legal da guerra como instrumento de política externa, 

principalmente os consolidados no Tratado de Paris, de 1928, e a forte reacção crítica 

realista que surgiu a partir da segunda metade dos anos 30, do século XX, contestando 

o espírito legalista e internacionalista-liberal que presidiu à formação da Sociedade das 

Nações (Gonçalves, n.d.; Fernandes, 2009). 

No pós-Segunda Guerra Mundial, surgiu um novo desenvolvimento no estudo 

das Relações Internacionais, motivado pelo advento das armas nucleares e a revolta 

dos povos colonizados com o objectivo de alcançarem a independência, face às 

metrópoles europeias, surge igualmente a teoria do realismo nas RI (Gonçalves, n.d; 

Fernandes, 2009).  

As grandes transformações que ocorreram no mundo, durante o século XX, 

levaram a que a partir da última década, os investigadores tentassem elucidar sobre a 

nova estrutura do sistema internacional e, ao mesmo tempo, decifrar o fenómeno da 

globalização e os seus efeitos.  

Encontrar uma definição que seja capaz de exprimir todo o conteúdo da 

disciplina de RI com a objectividade e a abrangência necessárias, torna-se difícil, o 

que se deve ao facto de qualquer definição proposta, ter como base uma determinada 

concepção teórica, mesmo que não a explicite (Gonçalves, n.d., p.5), assim como, do 

ponto de vista conceitual e operacional também existem ambiguidades (Moreira, 2010, 

p.38). Do ponto de vista operacional, segundo Moreira (2010, p.38), alguns autores 

definem a disciplina das relações internacionais como aquela que trata das relações 

interestaduais, no entanto este conceito torna-se minimalista, pois não abrange as 

relações entre os grupos ideológicos ou de interesse que afectam as relações 

interestaduais, pelo que outras definições surgem, como por exemplo, o estudo das 

“relações entre entidades que não reconhecem um poder político superior, ainda que 

não sejam estaduais, somando-se as relações directas entre entidades formalmente 

dependentes de poderes políticos autónomos” (Moreira, 2010, p.38), o que engloba os 

Estados, as organizações internacionais, as organizações não-governamentais, as 

instituições espirituais e os indivíduos. 
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Em relação à definição da disciplina RI, existem várias definições, pelo que se 

apresentam algumas delas. Segundo Phillipe Braillard e Mohamma-Reza Djalili (1988, 

citado por Rodrigues, 2004, p.9) as RI podem ser definidas como o conjunto de 

relações e comunicações susceptíveis de terem dimensões política, económica, social e 

cultural, estabelecidas entre grupos sociais, atravessando as respectivas fronteira. Para 

Michael Nicholson (1998, citado por Gonçalves, n.d., p.5) as RI estudam as 

interacções sociais em contextos onde não existe poder soberano para intrometer-se ou 

mediar e que está fora de qualquer jurisdição governamental. Daniel Colard (1999, 

citado por Gonçalves, n.d., p.6) refere que o seu estudo engloba as relações pacíficas 

ou belicosas entre Estados, o papel das organizações internacionais, a influência das 

forças transnacionais e o conjunto das trocas ou das actividades que cruzam as 

fronteiras dos Estados. Para Joshua Goldstein (1999, citado por Gonçalves, n.d., p.6) 

se o campo das RI for estritamente definido, este concerne aos relacionamentos entre 

os governos do mundo, que são Estados-membro da ONU, mas esses relacionamentos 

não podem ser entendidos isoladamente, pelo facto de se encontrarem fortemente 

conectados com outros actores, com outras estruturas sociais e com as influências 

históricas e geográficas. 

Como se pode concluir, a análise e a evolução teórica das RI têm sido 

marcadas pelo aparecimento de diferentes teorias que pretendem explicar as 

estratégias de política externa, influenciadas pela sua interpretação histórica e corrente 

académica (Marinho, 2008, p.19), bem como pela existência de diversos debates, os 

quais registam o confronto das teorias emergentes com as teorias dominantes, sendo 

que o confronto entre novas e antigas teorias tem ocorrido a seguir a mudanças 

significativas na estrutura e no funcionamento do sistema internacional (Gonçalves, 

n.d., 17). 

Existe o consenso de que os fenómenos sociais se encontram no centro das 

relações internacionais, no entanto é difícil delimitar o objecto de estudo, devido aos 

fenómenos sociais-internacionais, sendo que o mundo é composto por Estados 

soberanos, designado por mundo estatocêntrico, que podem ser ou não Estados-Nação 

e a sua relação com outros Estados soberanos, centrada em acontecimentos como a 

guerra e a paz. No entanto, o estudo das Relações Internacionais não se encontra 

circunscrito ao Mundo estatocêntrico, ou seja, abrange igualmente o mundo 

multicêntrico, composto por actores não soberanos como as Organizações 

Intergovernamentais e as Organizações não Governamentais, as empresas 
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transnacionais, os grupos da sociedade civil, entre outros actores, e as relações 

específicas que decorrem no interior de cada um dos mundos e entre os dois 

(Gonçalves, n.d.; Marinho, 2008). 

Sob a influência combinada da interacção com as ciências sociais e das 

alterações profundas da vida internacional, nomeadamente, a evolução da diplomacia, 

o desenvolvimento de novos sistemas de armamento, a descolonização, a 

universalidade do modelo Estado-Nação, a mundialização do campo estratégico-

diplomático, dos mercados económico-financeiros, a emergência de grandes potências, 

o reforço das interdependências, novos tipos de guerra, nomeadamente as guerras civis 

prolongadas e as estratégias do terrorismo catastrófico, o desenvolvimento dos meios 

de comunicação, a globalização dos problemas ambientais e ecológicos, o estudo das 

relações internacionais abriu-se a novas dimensões, como o fenómeno da organização 

internacional, dos processos de integração regional, dos problemas de 

desenvolvimento socioeconómico entre outros (Gonçalves, n.d.; Marinho, 2008; 

Fernandes, 2009; Moreira, 2010). 

Na comunidade científica existe uma discussão sobre o mapeamento do campo 

teórico das relações internacionais, o que se deve ao facto de existirem diferentes 

objectos de estudo e diferentes teorias, se por um lado o conceito ajuda, devido a 

permitir agrupar as teorias idênticas, por outro lado cria algumas dificuldades, devido 

a contribuir para as muitas divergências existentes quanto aos próprios modelos 

(Fernandes, 2009; Rodrigues, 2004). 

A corrente Idealista surge após a Primeira Guerra Mundial, segundo esta 

corrente a existência de conflitos violentos entre Estados pode ser evitada através da 

transformação da realidade interestadual, ao respeito pelo Direito, à injunção da moral 

na vida internacional e à extensão da Democracia. Para os Idealistas, a guerra é o 

resultado dos regimes ditatoriais devido ao expansionismo e conquista de territórios, 

ou da percepção errada de sinais internacionais. Assim, o projecto Idealista centra-se 

na implementação de uma segurança colectiva, cujos grandes eixos são a renúncia 

voluntária à guerra como instrumento da política internacional, o desarmamento e a 

reorganização da vida internacional de forma voluntária e racional (Rodrigues, 2004, 

p.19). 

A corrente realista das RI, que encontra-se ligada às perspectivas anglo-

saxónicas, coloca o conceito do poder no centro da vida internacional (Moreira, 2010, 

p. 130), pelo que a conceptualização das RI é determinada pelas relações de poder, 
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mas também de interesses próprios. Assim, para os Realistas, os grandes factores da 

política internacional têm que ver com questões de segurança, guerra e paz, ou seja, os 

ganhos de um Estado são os custos de outro, e nenhum Estado pode depositar 

confiança num outro para sua própria defesa e bem-estar, pelo que a ordem 

internacional decorre da correlação de forças entre aqueles que detêm maior poder, o 

que se torna numa espécie de jogo de soma nula (Rodrigues, 2004, p.17), pelo que a 

relação poder-interesse surge como o fenómeno principal de estudo, sem ser possível 

dissociar os conflitos de interesses (Moreira, 2010, p. 130), em que o conceito 

“interesse” pode ser definido como “o elemento de ligação objectiva entre a razão que 

procura compreender e os factos com que se defrontará a decisão” (Moreira, 2010, p. 

131). 

O Realismo clássico, do período dos anos 40 a 50, do século XX, ganha 

consistência no pós – Segunda Guerra Mundial através do reforço dos seus 

fundamentos históricos-políticos-filosóficos, com base em textos da Antiguidade 

Clássica Grega, e na ideia de que a anarquia resulta da ausência de um poder central 

internacional, sendo reconhecido como o herdeiro da obra de Nicolau Maquiavel, O 

Príncipe, redigida em 1513 (citado por Fernandes, 2009, p. 45). Segundo esta visão, o 

Estado soberano ou vestefaliano é encarado de uma forma unitária e é o actor central 

das RIs, existindo igualmente uma separação rígida entre as esferas da política interna 

e da política externa. A política externa é caracterizada por relações de poder 

tendencialmente conflituais, pelo que a melhor forma para assegurar a paz e a 

estabilidade internacional é através de uma política de equilíbrio de poderes 

(Fernandes, 2009, p. 45).  

Uma outra corrente contestatária do Realismo, de inspiração liberal, é 

fundamentada nas obras de Immanuel Kant, que servem de fonte de inspiração e de 

base filosófico-política para visões de tipo internacionalista e para as convicções sobre 

a necessidade de existência de instituições internacionais, nomeadamente para os 

institucionalistas liberais e para os teóricos da paz democrática. No final dos anos 70, 

do século XX, com o fim da Guerra Fria e o triunfo das democracias-capitalistas-

liberais na competição ideológica com as ideologias de socialismo-comunista criou um 

ambiente propício ao desenvolvimento das ideias da Paz Democrática, que começou a 

ser delineada, segundo Fernandes (2004) nos trabalhos de Dean Babst, de Peter 

Wallensteen, de R.J. Rummel e do artigo elaborado por Michael W. Doyle, nos quais 
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defendem que as Democracias quase nunca resolvem as suas disputas com recursos a 

meios violentos (Fernandes, 2009, pp.89, 90). 

Estas ideias encontram-se associadas às práticas de resolução de tipo negocial e 

legal, da tradição anglo-saxónica, à difusão do comércio internacional e ao processo de 

democratização progressiva da comunidade internacional.  

A visão da Paz Democrática sustenta que as organizações internacionais têm 

um papel importante na reconfiguração da sociedade internacional vestefalina, através 

de processos de democratização progressiva da mesma, que a aproximem do ideal da 

comunidade internacional. Também a progressiva abertura dos Estados ao comércio 

internacional e a criação de laços de interdependência económica, entre os mesmos, 

favorece a erradicação dos conflitos militares inter-estatais (Fernandes, 2009, p. 90). 

O ramo de estudo das RI constituído por transnacionalistas, teorias da 

interdependência e pelo institucionalismo liberal foi igualmente inspirado pelos 

pensamentos e trabalhos de Kant. Os trabalhos precursores deste ramo surgiram 

durante a II Guerra Mundial e fazem referência à cooperação funcional, técnica e 

económica, como fundamentos de um sistema internacional mais integrado e que 

impulsionou a reformulação da visão estatocêntrica do mundo, ou seja este modelo 

surgiu para teorizar as relações entre o mundo industrializado e “interdependente” 

(Fernandes, 2009, p.92). 

Segundo os transnacionalistas existia uma nova estrutura nas relações 

internacionais que tinha ultrapassado o estatismo e na qual passaria a existir “a 

intervenção das empresas multinacionais e transnacionais, dos indivíduos, dos poderes 

erráticos, das igrejas, das organizações internacionais não-estaduais” (Moreira, 2010, 

p.185). Segundo Moreira (2010, p.184,185), esta perspectiva enfrentou uma grande 

resistência por parte da escola clássica, principalmente da parte de Kenneth Waltz, 

pois para este, o fenómeno transnacional não altera o facto de o Estado ter a 

capacidade de monopolizar o jogo diplomático e estratégico e ser o agente principal 

das relações internacionais, o que revela um conflito entre as perspectivas clássicas e 

as perspectivas transnacionalistas e internacionalistas sobre o papel do Estado nas 

relações internacionais.  

No entanto, esta perspectiva começa a surgir presente em vários modelos 

políticos “que procuram suprir a insuficiência do Estado para responderem ao 

fenómeno da interdependência” (Moreira, 2010, p.185). 
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O modelo Pluralista-Interdependente associa os problemas políticos ao social e 

ao económico. Para os pluralistas, a política externa resulta da burocracia, do impacto 

das elites económicas e das políticas, como tal, a política externa não é 

necessariamente racional, mas antes uma política de compromisso. Segundo este 

modelo, os Estados são considerados os principais actores, sendo estes que 

tradicionalmente definem as regras nos sectores da economia, da tecnologia e das 

comunicações, no entanto, cada vez mais os Estados sozinhos não têm poder para 

determinar a agenda internacional, nem conseguem tomar decisões sem terem em 

consideração os interesses, valores e aspirações dos diferentes actores, tais como, as 

empresas, as instituições bancárias e financeiras, os partidos políticos e os cidadãos 

(Rodrigues, 2004, p.22).  

Estes agentes, pela capacidade de criarem diferentes tipos de coligações 

nacionais e transnacionais e pela interacção com o Estado, têm o poder de influenciar e 

delinear a agenda internacional, devido a actuarem como grupos de pressão 

internacional. O poder do conhecimento, da publicidade, da ciência, da tecnologia, da 

economia, substitui cada vez mais o poder do armamento e do exército, o que pode ser 

observado nos fóruns internacionais. Por exemplo, as Nações Unidas, as Organizações 

não Governamentais, os grupos económicos, fornecem informações e exercem poder, 

em defesa das suas propostas para resolução de problemas de âmbito internacional, o 

que condiciona a configuração e a tomada de decisões políticas, assim pode-se afirmar 

que uma das fortes características do sistema global contemporâneo é a 

interdependência entre os diversos actores, em qualquer campo temático - segurança, 

economia, agrícola, ambiental, … (Rodrigues, 2004, p.24). 

Segundo Moreira (2010, p.135,136), a perspectiva marxista das relações 

internacionais existe porque alguns regimes políticos reclamam a existência da mesma, 

pois nos estudos e nos escritos de Marx não existe uma referência explícita às relações 

internacionais, apesar de fornecer elementos para a concretização de uma teoria.  

As teorias marxistas sofreram uma evolução significativa, principalmente a 

partir de 1950, pelo facto de terem sofrido influências dos países do Terceiro Mundo 

que na sequência dos movimentos de descolonização, ascendem à independência 

(Fernandes, 2009, p.96).  

O modelo Neo-Marxista defende que o imperialismo mantém-se mesmo depois 

das descolonizações, sendo este o factor dominante das RI e que justifica o 

subdesenvolvimento dos países do Terceiro Mundo (Rodrigues, 2004, p. 25).  
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Para os neo-marxistas, o sistema internacional não é um sistema de Estados 

com natureza autónoma, o desempenho dos Estados em tarefas internacionais pode 

influenciar a movimentação de capitais e pessoas, e os conflitos entre Estados são a 

expressão e a consequência das contradições inerentes ao modo de produção 

capitalista. A política externa é determinada pelos interesses das classes dominantes e 

só o socialismo poderia assegurar a paz no mundo. Os teóricos desta corrente 

procuram demonstrar como após a descolonização e a lógica imperialista continuou o 

agravamento da situação de subdesenvolvimento do Terceiro Mundo. 

 

As revoluções de 1989 originaram uma Nova Ordem mundial, de tal forma 

inesperada que os institutos de previsão, os serviços estaduais ou os governos a não 

previram. No entanto as ameaças e os conflitos não deixaram de existir, como por 

exemplo, a revolução romena, a invasão do Koweit, a Tempestade do Deserto, o golpe 

de estado na URSS, a liquidação do apartheid na África do Sul, o alerta para a paz em 

Israel, a instabilidade na União Indiana (Moreira, 2010, p. 185, 186). 

O que trouxe um interesse alargado no papel a desempenhar pela ONU, 

NATO, UE e outras organizações e instituições internacionais nos conflitos que 

existem nas várias regiões do globo, nomeadamente, o desenvolvimento institucional 

para a prevenção de conflitos, a construção e a manutenção da paz (Dougherty, 

Pfaltzgnaff, 2003, p.805). 

A mudança em curso para um modelo de comunidade internacional decorrente 

da mudança da estrutura do mundo internacional e interno tem ocorrido envolta em 

conflitos, por um lado a resistência das estruturas em perderem o poder de intervir 

(Moreira, 2010, p.153), por outro a perda de significado das ideologias existentes até à 

data, como por exemplo, o liberalismo, o sovietismo, o socialismo, o nacionalismo, 

que tinham sido criadas num mundo que se transformou, e onde novas ideologias estão 

a surgir (Moreira, 2010, p.155) 

Segundo Moreira (2010, p.153), é como se existe uma “aceleração da história” 

e uma “contracção do mundo” decorrente de vários acontecimentos, tais como, o fim 

do isolamento das comunidades e o consequente aumento da interacção, o vertiginoso 

aumento da velocidade das comunicações, o acréscimo da facilidade e rapidez de 

deslocação entre regiões e países, a mundialização dos mercados económicos e 

financeiros, os avanços científicos e técnicos, entre outros.  
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Estas mudanças desafiam os modelos políticos existentes, pelo reconhecimento 

da incapacidade dos Estados em continuar a realizar todas as finalidades e objectivos 

que estavam na base da sua existência, pelo que as organizações e instituições 

internacionais existentes e em surgimento, em áreas tão distintas como política, 

economia, militar, segurança e social, têm vindo a suprimir essas dificuldades através 

da cooperação, da partilha do poder decisório e em alguns casos de substituição das 

responsabilidades e actividades dos Estados, tendendo desta forma para a criação de 

uma “unidade política do mundo” e consequente interdependência mundial (Moreira, 

2010, p.154, 155). 

As rápidas e significativas alterações que têm vindo a ocorrer levam à criação 

de novas teorias e explicações sobre as relações internacionais actuais e futuras, 

associadas a novos valores, à renovação das ideologias relacionadas com o 

internacionalismo e a interdependência (Moreira, 2010, p.158). As teorias prospectivas 

do Mundo do século XXI projectam sobre si próprias os debates, as controvérsias 

teóricas, as diferentes formas de ver a realidade social-internacional (Fernandes, 2009, 

p. 133).  

Segundo Edward Luttawak (1988, citado por Fernandes, 2002) o final da 

Guerra fria deu origem à Geoeconomia, como o principal factor explicativo das 

relações internacionais entre o mundo capitalista desenvolvido no pós-Guerra Fria, 

devido à perda de importância do tradicional poder militar e da diplomacia clássica 

(Fernandes, 2009, p. 134). A excepção continuava a ser as zonas conflituais da 

periferia subdesenvolvida, onde a diplomacia e a guerra continuavam a ser tão 

relevantes quanto o foram no passado, para a resolução de conflitos inter-estaduais ou 

intra-estaduais (Fernandes, 2002, p.21). 

A Geogovernação surge após o fim da Guerra Fria, como resultado de 

propostas e projectos de criação de uma espécie de governo mundial, baseado em 

ideais de tipo universalista e apresentados sob as mais diversas formas, no âmbito das 

Nações Unidas, em meios políticos e intelectuais (Fernandes, 2009, p. 135). Segundo 

Fernandes (2009, p. 135), uma das mais importantes propostas neste âmbito é a de 

Richard Falk, promotor da Iniciativa para a Civilização Global, em 1995, 

desenvolvida no âmbito do World Order Models Project, projecto que envolveu a 

participação de personalidades académicas, activistas políticos, jornalistas e 

representantes de diversas áreas intelectuais, religiosas e culturais a nível mundial. A 

Governação Humana, consiste essencialmente em implementar novas formas de 
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governação à escala mundial, que permitam garantir um conjunto abrangente de 

direitos a todos os povos da terra (Fernandes, 2009, p. 135 citando Richard Falk, 

1995), com vista ao aumento do nível de segurança humana, redução de tensões e 

conflitos e estabelecimento de uma nova ordem a nível internacional, com um recurso 

mínimo a meios de coacção e à violência, desta forma a Geogovernação é um processo 

complexo que envolve uma acção conjunta de actores vestefalianos e actores não 

vestefalianos (Fernandes, 2009, p. 168). 

Um outro contributo importante para o desenvolvimento da Geogovernação foi 

o documento intitulado por Limites à Competição, de 1994, desenvolvido pelo Grupo 

de Lisboa, composto por pessoas do mundo académico, empresarial, e político, 

originárias da Europa Ocidental, América do Norte e Ásia desenvolvida. O trabalho 

desenvolvido pelo Grupo de Lisboa teve como propósito delinear metas e formas de 

governação, através da análise do fenómeno da globalização e respectivas 

consequências. Dessa análise resultou a percepção da necessidade de criação de 

contratos globais, cuja implementação conduziria ao estabelecimento de formas de 

governação desenvolvidas a partir duma articulação entre as Nações Unidas, os 

Estados Vestefalianos e as Organizações da sociedade civil mundial (Fernandes, 2009, 

p. 136). 

Nos anos 80 do século XX, surge uma nova corrente – Cronopolítica - que teve 

origem nas ideias sobre a velocidade de Paul Virilio (Fernandes, 2009). A 

Cronopolítica surge como uma possível substituta da tradicional Geopolítica, pela 

perda de importância do espaço material resultante da revolução provocada pela 

microelectrónica e pelas tecnologias de informação (Fernandes, 2009).  

A reflexão sobre a velocidade/aceleração gerou ainda um novo campo de 

abordagem designado por Dromologia, que tem como objecto de estudo as 

consequências da velocidade/aceleração nos diferentes aspectos da vida humana, 

resultantes do progresso científico nas áreas da microelectrónica e das tecnologias de 

comunicação e informação (Fernandes, 2009, p. 136; Fernandes., 2002, p.23). 

Relativamente próximo do conceito da Cronopolítica encontra-se a Geopolítica 

Crítica, sendo uma abordagem que partilha de similares pressupostos filosóficos e 

epistemológicos (Fernandes, 2009, p. 182). Segundo Fernandes (2009, p. 137) Gearóid 

Ó Tuathail, através da sua obra, Critical Geopolitics. The Politics of Writing Global 

Space, de 1996, desenvolveu a teorização da Geopolítica Crítica, com o objectivo de 

tentar explicar como as práticas geopolíticas são afectadas e transformadas, quer pela 
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revolução nas tecnologias de informação, quer pela Globalização, pelo que a 

Geopolítica Crítica pretende ser uma espécie de consciência crítica da realidade social-

internacional (Fernandes, 2009, p. 184).  

 

Apesar da sintética referência ao desenvolvimento da disciplina RI e 

respectivas teorias, foram abordadas algumas das mais importantes que surgiram ou 

apresentaram mudanças relevantes após a Primeira Guerra Mundial. Os 

desenvolvimentos contemporâneos da teoria das RI são mais completos que as teorias 

do passado, no entanto elas não visam propor novos paradigmas, mas dar continuidade 

às grandes construções teóricas e abordagens elaboradas no passado (Gonçalves, n.d., 

p.1). 

A dinâmica das RI encontra-se, assim, associada ao facto das relações entre 

Estados, organizações internacionais e outros actores estarem em constante 

transformação, pelo que até ao fim da Segunda Guerra Mundial, as relações 

internacionais eram do tipo “euromundista”, durante o período da Guerra Fria passou-

se para o bipolarismo dos EUA e da URSS, tendo terminado o período da Guerra Fria, 

iniciou-se um novo período até ao presente, muito mais complexo para as relações 

internacionais, devido a diferentes cenários que ocorrem em simultâneo, como por 

exemplo, o aumento das independências, os conflitos entre o comportamento e o poder 

dos Estados face à lei internacional, o aumento da complexidade e variedade das 

armas criadas (Moreira, 2010, p.160).  

Estas mudanças originam novas questões que a disciplina das RI pretende 

ajudar a responder e resolver, como por exemplo, os impactes da globalização no 

mundo diplomático, o fenómeno de globalização dos mercados económico-

financeiros, o aumento da interdependência entre os países, os processos de integração 

regional, o poder dos meios de comunicação, o impacte global dos problemas 

associados à segurança ambiental e humana, entre outros. Estas dinâmicas são um 

grande desafio para a capacidade analítica das teorias existentes, propiciando a 

constante evolução da disciplina (Rodrigues, 2004). 

 

I.2. A evolução do conceito de Segurança desde o final da II Guerra Mundial 

A temática segurança encontra-se presente em muitas teorias das relações 

internacionais (Dougherty, Pfaltzgnaff, 2003, p.810), no entanto o conceito de 
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segurança é de utilização relativamente recente no estudo das Relações Internacionais 

(Fernandes, 2009, p. 196).  

A partir de meados do século XX registou-se uma profunda mudança no modo 

como a Segurança é estudada e conceptualizada no meio académico e político (Xavier, 

2010), tendo surgido a necessidade de teorizar o campo dos estudos da segurança, de 

forma a compreender o significado desta e dos seus requisitos, tendo em consideração 

o panorama global, que se encontra em transformação e a revolução nos assuntos 

militares (Dougherty, Pfaltzgnaff, 2003, p.810).  

O conceito de Segurança é muito contestado e muito pouco uniforme, o que se 

reflecte nas diversas interpretações que têm surgido (Gomes, 2007; Fernandes, 2009) e 

no facto de ser utilizado por variados autores de diferentes correntes teóricas, cujos 

conteúdos não são inteiramente coincidentes e a sua conceptualização ter naturais 

implicações políticas e ideológicas (Fernandes, 2009, p. 196). 

De forma a evidenciar as diferentes exposições do conceito de Segurança, 

apresentam-se algumas definições do mesmo, Evans (1998, citado por Gomes, 2007) 

define segurança como a ausência de ameaça a recursos vitais, Wolfers (1962, citado 

por Gomes, 2007) e Baldwin (1993, citado por Gomes, 2007) interpretam a segurança 

como uma condição de um estado da exclusiva responsabilidade dos seus órgãos de 

soberania e acerca da qual não é possível afirmar, com certeza absoluta, se existe ou 

não existe, mas apenas que existe em níveis relativos, para Waltz (1959, citado por 

Gomes, 2007) a segurança é uma função primordial do estado, contudo identifica-a 

ainda como uma noção central da conjuntura internacional, que, na sua visão, é 

fundamentalmente anárquica, muito mais recente é a definição da Organização das 

Nações Unidas, estruturada por Kofi Annan (2005, citado por Gomes, 2007), em que a 

segurança é parte integrante de um triângulo conceptual composto por segurança, 

desenvolvimento e direitos humanos. 

O estudo e o desenvolvimento das teorias e conceitos relacionados com a 

segurança, mais recentes, podem ser divididos em dois grandes períodos, o período da 

Guerra Fria e o período pós-Guerra Fria.  

Apresenta-se de seguida uma sucinta referência ao desenvolvimento do 

conceito e do estudo da segurança, focando-se principalmente o período pós-Guerra 

Fria. 
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Durante a I Guerra Mundial, foi criado o conceito de Segurança Colectiva, este 

não pretendeu eliminar a soberania dos Estados, mas limitar as suas possibilidades de 

agressão, pelo que pode ser considerado oposto ao sistema das alianças.  

No sistema das alianças, os Estados unem-se contra um possível agressor, 

enquanto na segurança colectiva se tenta encontrar um sistema global que funcione a 

favor de todos, pelo que esta assentava na validade de um direito internacional, tendo 

posteriormente dado origem à Sociedade das Nações (Moreira, 2010, p. 120). 

O período pós-Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento das armas 

nucleares, a emergência dos Estados Unidos da América como superpotência, a 

segurança e a defesa estavam intrinsecamente ligadas, o risco político e a ameaça 

militar eram coincidentes, e todo o sistema de segurança e os esforços dos países se 

concentravam na ameaça da União Soviética (IDN, 1998, p. 5; Fernandes, 2009, 

p.196).  

Esta situação atraiu muitos académicos para o estudo da segurança, 

principalmente sobre os aspectos estratégicos e militares, nomeadamente sobre a 

relação entre as armas nucleares e os instrumentos da política do Estado e a segurança 

nacional, a natureza e as condições de dissuasão da guerra entre os detentores de armas 

nucleares (Dougherty, Pfaltzgnaff, 2003, p.811), estes estudos tinham subjacente um 

conceito transpersonalista e estatocêntrico, baseado na separação entre as esferas 

internas e externas da segurança do Estado, que acabavam por legitimar as políticas 

responsáveis pela manutenção da ordem na Guerra Fria (Tanno, 2003; Fernandes, 

2009).  

Ainda no período da Guerra Fria, principalmente a partir da década de 1970, 

surgiram diversas concepções teóricas críticas e alternativas à concepção teórica 

predominante até então. Estas novas teorias foram “alimentadas” pelo aumento de 

preocupações económicas e ambientais (Rudzit, 2005), desenvolvimento de 

movimentos pacifistas e ecologistas na Europa Ocidental, “o medo da guerra nuclear, 

a forte apreensão da opinião pública europeia face à intensificação da corrida aos 

armamentos entre as duas potências e a decisão da Aliança Atlântica de instalar 

mísseis norte-americanos na Europa Ocidental” (Fernandes, 2009, p. 197). 

Com o colapso do Império Soviético na Europa Oriental em 1989, a 

desintegração da própria União Soviética em 1991 e o subsequente final da Guerra 

Fria nos anos 1989-1991, a ameaça de uma guerra em solo europeu ou uma guerra 

nuclear reduziu significativamente (Rudzit, 2005; Fernandes, 2009). Ao fim da Guerra 
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Fria juntou-se o processo da globalização, o mundo tornou-se menos perigoso mas 

muito mais complexo e incerto, deixou de existir uma única ameaça, mas passaram a 

existir diversas ameaças e difusas (IDN, 1998, p.5), pelo que emergiram novos temas, 

novas ameaças e novos actores (Xavier, 2010; Rudzit, 2005). Esta transformação 

obrigou os Estados e a Sociedade a passarem de uma noção de segurança competitiva 

para uma segurança cooperativa (IDN, 1998, p.6). 

Consequentemente a concepção tradicional e estática de segurança, orientada 

primordialmente para o Estado, para a valorização da integridade territorial e contra as 

ameaças directas dos outros Estados (Xavier, 2010, p. 97), foi questionada e a maioria 

dos trabalhos sobre Segurança tradicional desenvolvidos até este período tornaram-se 

“inválidos”, porque praticamente todos se centravam na hipótese dum conflito entre as 

duas potências EUA e União Soviética (Fernandes, 2009, p.200).  

Esta transformação no mundo internacional, contribuiu para uma mudança na 

ideia, no conceito e nos estudos sobre segurança, tendo emergido novos temas, novas 

ameaças e novos actores (Rudzit, 2005), tais como, o acesso a tecnologias, a 

deterioração ambiental, a escassez de recursos, a escassez hídrica, a estabilidade 

social, as ondas migratórias, os conflitos étnicos e religiosos, o crime organizado, o 

terrorismo, a consolidação das democracias, dentre outros demais que obrigam a que a 

noção e o conceito de segurança sejam mais latos (IDN, 1998, p.5).  

Surgiram novos estudos relacionados com a estratégia militar, como por 

exemplo, a inovação militar, as possibilidades de cooperação na área da segurança, a 

intervenção das forças militares na manutenção da paz, o controlo de armamentos, as 

forças convencionais, o ambiente e a segurança e os sistemas de segurança regionais, 

assim como se desenvolveram novas teorias sobre segurança (Dougherty, Pfaltzgnaff, 

2003, p.810).  

Segundo Fernandes (2009, p.200, 201) surgiram três grandes tendências no 

pós-Guerra Fria: 

“(i) A tendência neo-realista, ou vestefaliana, que prolonga a visão 

estatocêntrica da segurança, agora alargada a novas dimensões; 

(ii) A nova tendência realista de tipo civilizacional, que tem essencialmente 

como objecto-referência do conceito de segurança as civilizações (…); 

(iii) A tendência multiculturalista-humanitária, (…) que abrange todo um 

conjunto de concepções essencialmente tributárias de algumas correntes 

debate pós-positivista, e que se aproximam entre si na pretensão de 
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(re)centrarem a segurança no individuo e nos grupos que constituem a 

sociedade civil.” 

A concepção estatocêntrica neo-realista, que pode ser observada a partir da 

obra de Barry Buzan, Peoples States and Fear: The National Security Problem in 

International Relation, em que Fernandes (2009, p. 201,202) cita que Buzan (1991) 

defende a necessidade de se repensar a segurança e alargar o conceito a dimensões não 

militares, tendo formulado um conceito de segurança que abrange diferentes níveis de 

análise - individual, estadual, regional e sistémico - bem como diferentes dimensões de 

segurança que abrangem o domínio político, militar, económico, societal e ambiental, 

numa concepção da segurança multidimensional, mantendo, no entanto, uma visão 

estatocêntrica da segurança. 

A Concepção realista-civilizacional desenvolveu-se no pós-Guerra Fria e o seu 

autor mais importante foi Samuel Huntington a partir da sua obra The Clash of 

Civilizations. Remaking of World Order (1999), a concepção da segurança para 

Huntington é anti-personalista e anti-universalista. Segundo Fernandes (2009, p. 203), 

Huntington (1999) refere que o universalismo ocidental dos Direitos Humanos deixou 

de fazer sentido existir, sendo que o mesmo pode ser considerado perigoso devido a 

poder desencadear graves conflitos civilizacionais devido à potencial intervenção 

ocidental nos assuntos de outras civilizações, o que poderá ser uma perigosa causa de 

instabilidade e de potencial conflito global num Mundo multicivilizacional. 

Surge um segundo campo relacionado com a identificação de uma concepção 

de segurança transpersonalista que ultrapassa os contornos do Estado Vestefaliano e se 

identifica com os “agrupamentos civilizacionais” de Estados e populações em função 

das suas afinidades culturais e civilizacionais. O terceiro campo está relacionado com 

a dimensão político-militar da segurança, articulada com a sua dimensão cultural a 

uma escala civilizacional dada a possibilidade de emergência de conflitos 

civilizacionais (Fernandes, 2009, p. 204). 

A partir do final da década de 80, do século XX, registou-se uma significativa 

mudança no estudo e concepção da segurança, o que originou as denominadas 

concepções críticas-multiculturalistas-humanitárias, que englobam um conjunto 

heterogéneo de autores e correntes, sendo a crítica à tradicional visão realista da 

segurança que os une e o facto de estudarem a temática da segurança tendo em 

consideração um número maior de áreas não limitando-se somente à tradicional área 

estatal-militar (Fernandes, 2009, p.205; Xavier, 2010).  
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As diferentes teorias e conceitos de segurança divergem entre si devido ao 

objecto de estudo e às perguntas que colocam, como por exemplo, segurança para 

quem, que valores, que ameaças, por que meios, e respectivas respostas que diferem 

entre si segundo as referências, os valores em risco e as fontes de ameaça (Xavier, 

2010, p. 96) 

Uma dessas correntes são os Estudos Críticos da Segurança ou as Teorias 

Criticas que põem em paralelo as prioridades de investigação da Escola de Copenhaga 

e da Escola de Frankfurt. Estas concepções contestatárias das premissas realistas sobre 

a segurança e as suas divisões, apesar de mais complexas, assumem-se como a 

consequência mais visível de um processo de capacitação das pessoas enquanto 

indivíduos e pertencentes a um dado grupo, ou seja, os actores não vestefalianos 

passam a ter um papel importante no estudo da segurança (Fernandes, 2009; Xavier, 

2010). Esta nova visão tem em consideração o facto de o Estado não ser o único 

agente de segurança, pois a sociedade civil global, as instituições nacionais e 

organizacionais, também se assumem como múltiplos agentes de segurança (Xavier, 

2010). 

Outra abordagem do tipo multiculturalista e baseada em ideais humanitários 

encontra-se ligada ao sistema das Nações Unidas (Fernandes, 2009, p.206), o que se 

reflecte nas acções de segurança colectivas desenvolvidas com o apoio das Nações 

Unidas e nas intervenções humanitárias que enfatizam a paz e a segurança das 

populações afectadas em detrimento do Estado (Fernandes, 2009; Xavier, 2010). De 

acordo com esta concepção, a segurança e a estabilidade do sistema internacional estão 

dependentes do desenvolvimento económico, da atitude perante os problemas 

ambientais, da protecção social, da integração social das populações e da 

democratização da comunidade internacional (Fernandes, 2009, p.207). 

 

Um dos recentes acontecimentos mais marcantes foi o 11 de Setembro de 

2001, em que ocorreram uma série de atentados terroristas nos Estados Unidos da 

América, que mudou novamente as percepções relacionadas com a temática da 

segurança e defesa. Apesar do terrorismo não ser um fenómeno recente no cenário 

internacional, existindo relatos de acções terroristas desde o ano 3 a.C., quando um 

grupo de judeus assassinou aleatoriamente transeuntes em Jerusalém, contudo, 

somente com a Revolução Francesa é que o fenómeno do terrorismo ficou associado a 

questões políticas, como conhecemos nos dias de hoje (Cronin, 2002, citado por 
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Xavier, 2010). Com o aumento do número de atentados e mortes resultantes de 

ataques terroristas por diversos países, surgem uma série de questões relacionadas com 

a estratégia, o diálogo e a negociação, elementos estes necessários para a prevenção e 

estabilização dos conflitos regionais, bem como para a integração dos países num 

sistema mundial equitativo de segurança, prosperidade e desenvolvimento, 

consequentemente estes temas passaram a ocupar um lugar central nos debates sobre 

segurança internacional (Rudzit, 2005; Xavier, 2010). 

Com as alterações que têm vindo a decorrer no globo, surgem novos conceitos 

tais como segurança humana, segurança ambiental, segurança hídrica, segurança 

alimentar, segurança energética, entre outros, que podem ser enquadrados na tendência 

das concepções críticas-multiculturalista-humanitárias (Fernandes, 2009). 

 

Segurança Humana 

Com o fim da Guerra Fria, o mundo presenciou a valorização do debate sobre 

os direitos humanos, ao qual o conceito “Segurança Humana” está intrinsecamente 

ligado. Este conceito tem vindo a desenvolver-se devido à necessidade de 

encontrarem-se respostas adequadas às questões relacionadas com as novas ameaças e 

os novos inimigos, tais como, o agravamento da pobreza, a violência étnica, o tráfico 

humano, as alterações climáticas, as pandemias, o terrorismo internacional, as crises 

económicas e financeiras (Xavier, 2010; Commission on Human Security, 2003). 

Surge, assim, a necessidade de se criarem medidas adequadas para defender não só os 

Estados e a sua integridade territorial contra as ameaças externas mas também os 

cidadãos. Assim, a segurança começa a ser interpretada como uma condição a que os 

cidadãos têm direito de usufruir como membros da sociedade em que se inserem e, em 

última instância, como membros da própria Humanidade (Commission on Human 

Security, 2003; Xavier, 2010). 

A segurança humana abrange muito mais que o conflito violento, está 

relacionada com os direitos humanos, a boa governança, o acesso à educação e 

cuidados de saúde, a existência de oportunidades e da possibilidade de 

desenvolvimento dos indivíduos e depende de diversos factores, tais como, crises 

económicas e financeiras, terrorismo, doenças virais, alterações climáticas e 

ambientais, entre outros (Commission on Human Security, 2003).  

O conceito de Segurança Humana ganhou muita atenção por parte dos 

académicos devido à publicação no Human Development Report 1994, pela UNDP, ter 
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sido polémico, entre estes, apesar do conceito ter sido, anteriormente, referido várias 

vezes (Shinoda, 2004, p.9). Este conceito foi apresentado neste relatório, no âmbito da 

nova visão da segurança que surgiu após o fim da Guerra Fria, no entanto muitos 

académicos mostraram-se relutantes em relação ao mesmo, à definição e às 

interacções apresentadas, as suas justificações foram no sentido de que o conceito 

apresentado era vago e que o mesmo não dava importância às questões relacionadas 

com a segurança tradicional (Shinoda, 2004, p.5).  

Segundo o Human Development Report 1994, o conceito de segurança humana 

deve focar-se em quatro características essenciais, esta deve ser uma preocupação 

global, visto ser relevante para todas as pessoas, quer estejam nos países ricos como 

nos países pobres, existem muitas ameaças de diferentes naturezas e que são comuns a 

todas as pessoas, como por exemplo, o desemprego, o crime, a poluição, a violação 

dos direitos humanos, deve-se ter em atenção que as ameaças variam geograficamente 

e de intensidade, no entanto, estas tendem a crescer em todo o planeta. Os elementos 

que zelam pela manutenção da segurança humana são interdependentes, pelo que 

quando se verifica uma ameaça à segurança humana em qualquer parte do planeta, 

como por exemplo, fome, doenças, poluição, terrorismo, todos os países podem 

envolver-se, pelo que a situação ultrapassa as fronteiras dos países. Um outro aspecto 

que deve ser tido em consideração é o facto da segurança humana ser possível 

assegurar desde que existam mecanismos de prevenção que contribuam para evitar ou 

minimizar o efeito de possíveis ameaças (UNDP, 1994, p.34).  

Dever-se-á ter em consideração que quando se fala em segurança humana, esta 

pode ter uma dimensão local, regional, nacional ou global, pelo que quando se refere 

segurança humana global, os desafios para a manter encontram-se relacionados com o 

facto de uma ameaça dentro de uma nação poder ultrapassar as suas fronteiras, 

ameaçando outro(s) país(es), ou no caso de ameaças ambientais, como por exemplo, as 

emissões de gases com efeito de estufa, as alterações climáticas, a degradação dos 

solos e a desflorestação (UNDP, 1994, p.34). 

A Comissão para a Segurança Humana das Nações Unidas, no seu relatório 

Human Security Now (2003, p.4) define Segurança Humana como a protecção do core 

vital a todas as vidas humanas de forma que seja possível alcançar a liberdade da 

humanidade e a possibilidade de realização. No Human Development Report 2006, 

segurança humana significa estar protegido contra imprevisíveis eventos, que podem 

perturbar as vidas e o bem-estar da população (UNDP, 2006, p.133). 
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Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que tem sido desenvolvido um 

esforço internacional para proteger as pessoas civis de conflitos armados, genocídios, 

crimes contra a humanidade e crimes de guerra (International Coalition for the 

Responsibility to Protect, n.d.). A partir do final dos anos 90, a realização de 

intervenções humanitárias, através do uso de medidas coercivas e de acções militares, 

tem vindo a ser discutida, entre a NATO, a ONU e os Governos, esta questão surgiu 

pelo aumento registado de conflitos violentos internos, que originam um grande 

número de baixas humanas, como por exemplo os genocídios no Cambodja e no 

Ruanda (International Coalition for the Responsibility to Protect, n.d.). Tendo 

originado a discussão sobre a prevenção de crises e a responsabilidade internacional 

em proteger cidadãos de um país, onde estejam a ser violados os direitos humanos e 

existam ataques à integridade dos civis, através da realização de intervenções 

humanitárias, que envolvam acções coercivas e acções militares contra esse mesmo 

país (International Coalition for the Responsibility to Protect, n.d.). A problemática 

desta questão deveu-se ao facto de a intervenção militar e coerciva noutro país que não 

fosse por motivos de auto defesa, nem para evitar uma ameaça maior à paz e à 

segurança internacional, mas com o objectivo de proteger pessoas em risco dentro 

desse país, não estava regulamentada. O ex-Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, em 

1999 e em 2000, tentou promover a determinação de soluções para estes dilemas.  

Deste debate surge, em Dezembro de 2001, um relatório da Comissão 

Internacional de Intervenção e Soberania Estatal, cujo título Responsabilidade de 

Proteger, é igual ao novo conceito que se apresenta “responsabilidade de proteger”, e 

no qual se tenta responder à questão levantada por Kofi Annan sobre quando deve 

existir uma intervenção internacional num país por motivos humanitários. A Comissão 

(2001) refere, neste relatório, que o conceito apresentado “responsabilidade de 

proteger” constitui uma alteração da noção de soberania nacional, pelo que deveria ser 

criado um princípio no direito internacional relativo à necessidade de proteger os civis 

contra práticas de genocídios, limpeza étnica, entre outras.  

O Relatório e o conceito “responsabilidade de proteger” foram discutidos, em 

2005, na Cimeira da ONU, com os Estados-membro das Nações Unidas que aceitaram 

os princípios e o conceito, como resultado do reconhecimento de falha na protecção 

dos civis que são vítimas de crimes contra os direitos humanos (UNRIC, 2009). Nesta 

Cimeira foi assinado e aprovado o documento sobre a responsabilidade de proteger, 

por vários países, incluindo Portugal, que estipula que quando um Estado não garante 
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a protecção da sua população contra violações dos direitos humanos, a comunidade 

internacional poderá desenvolver uma acção colectiva decidida por intermédio do 

Conselho de Segurança, em conformidade com a Carta da ONU. Esta aprovação do 

documento significa que foi garantido, legalmente, que a ONU poderá realizar 

intervenções que visem o uso da força, da manutenção da paz e segurança 

internacionais. Relativamente à aprovação de intervenções militares, o relatório 

salienta que esta só poderá ser realizada em situações excepcionais e define as 

condições que têm de se reunir para que seja lícito recorrer a uma acção deste tipo. 

Como resultado de um debate que ocorreu em Julho de 2009, sobre esta problemática, 

a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Setembro de 2009, adoptou a primeira 

resolução - A/RES/63/308 - no âmbito da “Responsabilidade para Proteger” (UNGA, 

2009, p.1): 

“The General Assembly,Reaffirming its respect for the principles and 

purposes of the Charter of the United Nations, Recalling the 2005 World 

Summit Outcome, especially paragraphs 138 and 139 thereof, 

1. Takes note of the report of the Secretary-General2 and of the timely and 

productive debate organized by the President of the General Assembly on 

the responsibility to protect, held on 21, 23, 24 and 28 July 2009, 3 with full 

participation by Member States; 

2. Decides to continue its consideration of the responsibility to protect.” 

 

Existem vários elementos que são integrantes e fundamentais quando se refere 

e quando se actua no sentido de garantir a segurança humana, esses elementos são 

segurança hídrica, segurança alimentar, segurança da saúde, segurança económica, 

entre outras (Grobicki, 2009). 

 

Segurança Ambiental 

A segurança ambiental é um tema que tem vindo a ser cada vez mais discutido, 

o conceito surgiu no início da década de 80 do século XX, a partir de um relatório 

elaborado pela Comissão Independente sobre Questões de Desarmamento e Segurança 

presidida por Olof Palme e publicado em 1982, onde se refere que existem várias 

ameaças à segurança comum, nomeadamente, a escassez de recursos e a destruição do 

ambiente, também Gorbachov, em 1985, surge com a noção de comprehensive 
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security, que se encontra relacionada com a sobrevivência da humanidade e em relação 

à qual refere que existem diversas ameaças, nomeadamente as de origem ambiental 

(Cunha, 1998, p.29).  

No entanto este conceito só adquiriu maior evidência após a publicação do 

Relatório da Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento liderada por 

Brundtland, intitulado Nosso futuro comum, publicado em 1987, que contém 

referências às tensões ambientais como fontes de tensões políticas e de conflitos 

militares, devido à crescente escassez dos recursos e à degradação da qualidade dos 

mesmos e ao facto de num futuro não distante, tanto os povos pobres como ricos serão 

afectados (Cunha, 1998, p.29). O Relatório Brundtland defende que deve existir a 

integração das perspectivas ambientais, nos factores económicos, sociais e políticos, 

assim como a noção de segurança deve passar a incluir os impactes das tensões 

ambientais aos níveis local, regional, nacional e global (Cunha, 1998, p.30). 

Existem diversos autores que defendem que a degradação ambiental e a 

escassez de recursos embora não sejam por si só uma causa de conflitos violentos, mas 

podem contribuir para o agravamento dos mesmos (Cunha, 1998, p.32), por exemplo, 

para Myers (2004), o ambiente é um dos assuntos mais transnacionais e a sua 

segurança é uma importante dimensão da paz, da segurança nacional e dos direitos 

humanos.  

Apesar da relação entre o ambiente, a natureza e a segurança humana ser 

objecto de muitas pesquisas e assunto de muitas publicações nas últimas décadas, só 

recentemente é que a questão da segurança ambiental tem vindo a ser abordada nas 

discussões sobre política ambiental a nível internacional, o que deve-se ao facto de se 

começar a entender a segurança ambiental como um assunto transnacional, que está 

interligado com a paz, a segurança nacional, os direitos humanos, os recursos naturais, 

entre outros (Myers, 2004; IES, n.d.).  

Em relação ao conceito “segurança ambiental”, várias definições têm surgido, 

segundo o Institute for Environmental Security (IES), esta pode ser definida como algo 

agregador de um conjunto de factores ambientais tais como água, solo, vegetação, 

clima, e outros componentes relacionados com o ambiente das Nações, que afectam a 

actividade socioeconómica e a estabilidade política1, para Cunha (1998, p.34) a 

segurança ambiental visa a protecção do ambiente e dos recursos naturais, para que 

                                                 
1http://www.envirosecurity.org/, acesso a 23 de Janeiro de 2012 
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sejam garantidos alimentos, água, saúde e segurança dos indivíduos e da comunidade, 

através da limitação dos riscos decorrentes dos impactes negativos sobre o ambiente e 

as reservas dos recursos naturais, segundo Opschoor (1996, citado por Cunha, 1998, 

p.34) a noção de segurança ambiental supõe a existência de ameaças ambientais 

relacionadas com mudanças ambientais de consequências adversas, tais como a 

poluição de águas internacionais, acidentes industriais, exploração intensiva de 

recursos, para Perelet (1994, citado por Cunha, 1998, p.34) a segurança ambiental é a 

capacidade dos sistemas sociais se oporem a escassez de bens ambientais, riscos 

ambientais, alterações ambientais e tensões e conflitos relacionados com o ambiente. 

Segundo Chalecki (2009, p.1) a segurança ambiental reflecte a capacidade de uma 

nação ou sociedade viver com a escassez ambiental, riscos ambientais, alterações 

adversas e conflitos ambientais, no entanto Chalecki (2009, p.1) refere que nem todos 

os problemas ambientais originarão insegurança, apesar da conjugação de algumas 

ameaças ambientais com outros factores económicos, sociais e políticos, poderão 

contribuir para problemas de segurança.  

Vários autores defendem que o conceito de segurança ambiental está 

directamente relacionado com o conceito de conflitos ambientais, devido às tensões 

ambientais poderem originar ou aumentar as tensões e os conflitos existentes entre 

regiões e países, devido à partilha de recursos hídricos, consumo de água, escassez 

hídrica, degradação dos solos, zonas de pesca comuns, entre outros (Cunha, 1998; 

WBGU, 2008).  

A Figura 1 pretende demonstrar várias zonas de crescente risco e algumas de 

potenciais conflitos relacionadas com a insegurança ambiental. Segundo o WBGU 

(2008, p.31) este estudo foi realizado tendo em consideração os dados da Organização 

Mundial de Saúde e do Centro de Investigação sobre a Epidemiologia dos Desastres, 

sobre os efeitos de desastres naturais como cheias e tempestades. No estudo realizado, 

verificou-se que em alguns países e regiões existiu uma relação directa entre os efeitos 

de alguns desastres naturais e a intensificação de conflitos, acréscimo de situações de 

violência, instabilidade e crises políticas. 
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Figura 1 - Conflitos Ambientais no Mundo entre 1980 e 2005 

 
Fonte: WBGU, 2008, p.32 

 

O mapa indica que a maioria dos conflitos decorreu de situações relacionadas 

com solos, nomeadamente, degradação de solos e recursos hídricos, principalmente 

devido à escassez hídrica. Estes conflitos registaram-se de duas grandes formas, alguns 

originaram crises diplomáticas, principalmente na região do Médio Oriente, os outros, 

em maior número, resultaram em manifestações de protestos e violência. 
 

Segurança Hídrica 

O conceito “segurança hídrica” tem vindo a adquirir maior importância e sido 

cada vez mais discutido e estudado, por todo o mundo, como resultado do aumento de 

situações de escassez de água e de stress hídrico em várias partes do globo, desigual 

distribuição de água no planeta, partilha de recursos hídricos entre vários países, 

desenvolvimento dos países com economias emergentes e consequente melhoria das 

condições de vida, aumento da procura e consumo de água, má gestão dos recursos 

hídricos e aumento da variabilidade climática (Hoffman, 2004; Grobicki, 2009). 

O estudo e a problematização da segurança hídrica, surge também pelo facto 

desta ser um elemento chave para outros tipos de segurança, como por exemplo, 

segurança alimentar, energética e económica (Global Water Partnership (GWP), 
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2010). Esta é um elemento chave da segurança humana, juntamente com a segurança 

alimentar, energética, da saúde, económica e a liberdade humana, no entanto há que ter 

em consideração que a água é um elemento chave em qualquer um dos assuntos 

mencionados (GWP, 2008; Austria, Hofwegen, 2006; Grobicki, 2009). 

A segurança hídrica pode ser definida como a existência de uma quantidade e 

qualidade de água aceitável, económica e segura, para assegurar a sobrevivência, a 

saúde e o bem-estar humano, os níveis mínimos de produção de alimentos e bens e o 

saneamento, encontra-se igualmente associada aos riscos decorrentes de possíveis 

desastres naturais e aos efeitos da variabilidade climática (secas, inundações, 

deslizamento de terras) e acidentes de origem humana (derrames de substâncias, 

contaminação dos recursos hídricos, entre outros), bem como ao desenvolvimento de 

medidas para proteger a população de tais eventos. (Austria, Hofwegen, 2006; Grey, 

Sadoff, 2007; GWP, 2008, Hoffman, 2004). 

No Human Development Report 2006 (UNDP, 206, p.3), define-se segurança 

hídrica como a capacidade de assegurar que todas as pessoas têm acesso a suficiente 

água segura e a um preço socialmente justo, de forma a conseguirem manter-se 

saudáveis e a desenvolver as suas actividades, conservando os sistemas ecológicos 

directamente relacionados com os recursos hídricos. Quando não é possível 

desenvolver e assegurar estas condições, os riscos para a segurança humana são 

agravados, devido à relação intrínseca entre a água, a saúde pública e o bem-estar 

(UNDP, 2006, p.3). 

Devido à sua complexidade, este é um assunto de carácter técnico, ambiental e 

social, pelo que na resolução e discussão de temáticas relacionadas com a segurança 

hídrica seja necessário o envolvimento de diferentes grupos de stakeholders, como por 

exemplo utilizadores de água, responsáveis pela gestão dos aquíferos e das bacias 

hidrográficas, responsáveis pela protecção do ambiente e ecossistemas, também a 

participação e o envolvimento da sociedade são essenciais para que durante os 

processos de negociação exista transparência (Grobicki, 2009; GWP, 2008). 

A segurança da água encontra-se ligada à segurança e à estabilidade dos países, 

principalmente, no caso de países ou regiões frágeis, que apresentem vários factores de 

stress em simultâneo, como por exemplo, pobreza, desigualdade no acesso a recursos, 

instituições fracas, segurança alimentar, segurança energética.  

Desta forma, as alterações climáticas e os consequentes impactes nos recursos 

hídricos, a escassez e poluição da água doce podem ser grandes ameaças à fraca 
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estabilidade existente e ajudar a agravar ou despoletar conflitos eminentes, pelo que os 

efeitos das alterações climáticas nos recursos hídricos e a escassez de água passam a 

ser questões de dimensão internacional, devido à crescente interdependência entre 

países (UNESCO - WWAP, 2009a, p.19). 

Algumas das situações de insegurança hídrica mais referidas encontram-se 

ligadas às regiões que partilham bacias e que são muito afectadas pela escassez 

hídrica, como por exemplo, o Médio Oriente, nas bacias hidrográficas do Jordão, do 

Nilo, do Tigre e do Eufrates, o Sueste Asiático, na bacia do Mekong, a Ásia Central, 

na região do Mar de Arai e Mar Cáspio e as bacias do Mediterrâneo e do Mar Negro 

(Cunha, 1998, p.36). No mapa da Figura 2 são apresentados alguns dos impactes 

sociais decorrentes das alterações climáticas, que poderão originar agravamento dos 

problemas e das tensões existentes nas regiões e países mais frágeis, tendo como 

consequência, a migração, a insegurança alimentar, água não potável e o agravamento 

de tensões e conflitos existentes.  

Figura 2 - Riscos para a Segurança associados a Alterações Climáticas 

 
Fonte: WBGU, 2008, p.4 
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CAPÍTULO II: OS RECURSOS HIDRICOS, OS IMPACTES DAS 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E A RESPOSTA DA SOCIEDADE 

A água é essencial para a vida no Planeta, porém, em termos globais, a água 

doce é um recurso limitado, estimando-se que somente cerca de 3% do total de água 

existente no planeta é doce, sendo os restantes 97% água salgada existente nos 

oceanos e mares. A água doce encontra-se em diferentes estados na natureza, cerca de 

77% em forma de neve e gelo perpétuos, 22% da água doce é subterrâneas e menos de 

0,4% encontra-se nos lagos, rios e a pouca profundidade no solo, somente essa última 

porção é água que se renova habitualmente com a chuva e as nevadas (Hildering, 

2004).  

A quantidade e distribuição de água doce na Terra têm variado 

consideravelmente e dependem dos ciclos naturais de congelamento e degelo, da 

variação da precipitação, do padrão de escoamento superficial e dos níveis de 

evapotranspiração (UNESCO-WWAP, 2009a) o que se reflecte na distribuição de 

água no mundo. 

Segundo estimativas recentes a água doce disponível para consumo humano 

varie entre 12.500 e 14.000 km3 de água por ano, o que teoricamente, representa cerca 

de 7.000 m3 per capita por ano, sendo que para satisfazer as necessidades básicas das 

pessoas, só é preciso 1.000 m3 de água por pessoa por ano (Hoffman, 2004). Contudo 

a variação da quantidade de água existente na natureza juntamente com outros 

factores, tais como, geológicos, demográficos e económicos, faz com que o número de 

pessoas a viver sem água para satisfazer as necessidades básicas continue a aumentar, 

como resultado das alterações climáticas, do aumento de situações de escassez de 

água, de stress hídrico, de poluição e da competição entre as pessoas com o sector 

económico (agricultura, extracção mineira, indústria, energia) pela utilização da água 

(Hoffman, 2004; Austria, Hofwegen, 2006; GWP, 2008).  

Ao analisar a situação de stress hídrico mundial (Figura 3), verifica-se que 

praticamente todos os países da Europa apresentam níveis de stress hídrico médio a 

elevado, como por exemplo, a região sul da península ibérica, e uma grande parte dos 

países do mediterrâneo, apresentam níveis severos de stress hídrico, no caso dos 

Estados Unidos da América existe uma grande região com grave situação de stress 

hídrico, classificada como média e severa, no continente africano são as regiões Norte, 

Este e Sul que apresentam situações de stress hídrico mais graves, assim, como a 
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utilizada na produção de energia (40%), sendo que a produção de energia térmica é a 

maior consumidora de água, isto porque, a produção de energia eléctrica é obtida 

através de vento, sol e água, cuja quantidade de água consumida é relativamente 

pequena.  

A agricultura consome cerca de 33% do total de água, o que se deve à irrigação 

e à produção animal. No caso da irrigação, o consumo de água depende de vários 

factores, nomeadamente, o tipo de cultura, do solo, das condições climáticas. Em 

relação à produção animal, a quantidade de água necessária depende da região, do tipo 

e quantidade de animais. O sector doméstico é responsável pelo consumo total de 16% 

da água, este sector inclui o consumo particular (famílias) e sector económico, 

nomeadamente, o sector terciário. O consumo de água depende de diversos factores, 

tais como, o número do agregado familiar, a idade dos consumidores, a população 

urbana e população rural e o preço da água.  

A indústria é o sector que menos água utiliza (11%) na Europa, esta situação 

está relacionada com o tipo de indústria existente, apesar de existirem alguns tipos de 

indústria que são consumidores intensivos de água, tais como, indústria do papel, 

indústria alimentar, indústria química, existem processos de fabrico eficientes e o 

preço da água praticado é um factor de limitação do consumo (Flörke; Alcamo, 2004).  
 

II.1. Impactes das alterações climáticas nos recursos hídricos 

Entre os grandes desafios da gestão da água para o século XXI, os impactes das 

alterações climáticas nos recursos hídricos são, certamente, uma questão que carece de 

investigação, planeamento e acompanhamento, devido à vulnerabilidade dos mesmos e 

às múltiplas consequências positivas ou negativas para os ecossistemas, para a 

sociedade e economia, por forma a desenvolver os meios necessários para enfrentar 

uma nova realidade (Cunha, et al., n.d.; Sadoff, Muller, 2009).  

A produção de cenários e de projecções, sobre as alterações climáticas, que 

acompanham os estudos científicos, oferecem resultados associados a um determinado 

nível de incerteza, que varia consoante o tipo de cenários utilizado, no entanto é 

irrefutável que o clima do planeta está a mudar, independentemente das causas serem 

de origem natural ou antropogénica (WBGU, 2008). Das observações que têm vindo a 

ser efectuadas às componentes do ciclo hidrológico, resultam dados que evidenciam 

que as alterações no ciclo hidrológico já se encontram a ocorrer, devido ao mesmo 
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estar intimamente ligado às mudanças de temperatura atmosférica e à variação de 

radiação (IPCC, 2007; Bates et al., 2008). Sendo expectável que estas alterações 

venham a originar impactes significativos e múltiplos na natureza e na sociedade, 

podendo ser positivos e negativos, dependendo da região e dos aspectos em análise, 

não obstante, os efeitos negativos superam os benefícios que possam trazer para 

algumas regiões do planeta (Bates et al., 2008; Richardson, 2009).  

Os efeitos adversos do clima nos sistemas de água doce agravam 

consequentemente a intensidade dos impactes de outros factores que contribuem para 

o stress hídrico, nomeadamente o crescimento populacional, o crescimento 

económico, as mudanças no uso da terra e a urbanização (Bates et al., 2008). As 

previsões do IPCC variam muito de acordo com os cenários utilizados, por exemplo, 

se a situação actual evoluir sem alterações, em 2025, pode-se atingir cerca de 2.9 a 3.3 

mil milhões de pessoas afectadas por situações de stress hídrico, e em 2050 aumentar 

para valores entre 3.4 e 5.6 mil milhões de pessoas, no entanto dependendo do 

cenários utilizado, obtêm-se diferentes resultados, por exemplo um outro cenário 

indica que o número de pessoas afectadas varia entre 60 e 1,000 milhões de pessoas. 

Actualmente, existem cerca de 700 a 2,800 milhões de pessoas afectadas por situações 

de stress hídrico (WBGU, 2008, p.64). A Tabela 1 apresenta, de forma resumida, a 

relação entre as alterações climáticas e os recursos hídricos, nomeadamente, as 

projecções para o ciclo hidrológico e os consequentes impactes das alterações 

climáticas.  

Tabela 1 - Consequências e impactes das alterações climáticas nos recursos hídricos 

Observações e projecções efectuadas a componentes do ciclo hidrológico 
• Aumento da temperatura média do ar e dos oceanos;  
• Aumento do nível do mar; 
• Derretimento generalizado da neve e do gelo; 
• Mudanças sazonais no caudal dos rios afectando o escoamento superficial; 
• Aumento do vapor de água na atmosfera e da evaporação; 
• Variação da precipitação interanual. 

Impactes das alterações climáticas nos recursos hídricos
• Aumento da salinização dos aquíferos devido à subida do nível do mar; 
• Diminuição da ocorrência de neve; 
• Diminuição do caudal das bacias hidrográficas que são alimentadas por glaciares; 
• Diminuição das reservas de água existentes nos reservatórios alimentados por rios sazonais;  
• Aumento da frequência de fenómenos naturais extremos tais como secas e inundações; 
• Redução do fluxo de água nos lençóis freáticos;  
• Aumento da temperatura da água doce, afectando a quantidade e qualidade de água 

existente; 
• Degradação ambiental dos ecossistemas fluviais. 

Fonte: construído a partir de Bates et al., 2008; Richardson, 2009; WGWH, 2010 
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Uma das projecções resultantes das alterações climáticas é a subida do nível de 

água do mar, que causa a intrusão salina nos recursos hídricos de água doce, quer 

sejam superficiais quer subterrâneos, e consequentemente, o decréscimo da 

disponibilidade de água doce, o que afectará principalmente as regiões dos grandes 

deltas asiáticos, como por exemplo o Ganges, e áreas costeiras urbanas, como Nova 

Orleães e Xangai (Bates et al., 2008, p. 128). Esta situação afectará, igualmente, o 

fornecimento de água para consumo humano à população, devido a mais de 2 biliões 

de pessoas consumirem água de origem subterrânea que é captada em zonas 

vulneráveis (WGWH, 2010).  

De acordo com as actuais observações, em relação ao nível do mar verifica-se, 

desde 2003, que a taxa de elevação do nível do mar tem vindo a aumentar 

aproximadamente 3mm por ano, aproximando-se do limite superior das projecções, 

efectuadas pelo IPCC, em 1990, esta elevação resulta em grande parte da perda de 

gelo na Gronelândia e na Antárctica (WBGU, 2008, p.63). 

No que diz respeito a alterações no regime de pluviosidade, nomeadamente 

alterações da intensidade, duração e períodos de ocorrência de cheias, secas e 

tempestades, de acordo com os estudos que têm sido realizados, verifica-se uma 

tendência geral para um acréscimo da precipitação na época húmida e um decréscimo 

de precipitação na época seca, pelo que é provável que ocorra um aumento e 

intensificação de fenómenos naturais extremos, o que já vem sendo observado nas 

duas últimas décadas, um pouco por todo o planeta (WBGU, 2008). 

Os fenómenos de seca têm-se tornado cada vez mais comuns principalmente 

nos trópicos e sub-trópicos. Desde 1970 tem-se vindo a relacionar directamente o 

aquecimento global com as temperaturas elevadas e as ondas de calor acompanhadas 

de secas, com a agravante dos países localizados nessas regiões não disporem de 

recursos humanos e financeiros, que lhes permita adaptarem-se às variações climáticas 

(Duarte, 2007). Estes fenómenos podem originar escassez de água, tanto superficial 

como subterrânea, alterações na cobertura do solo, entre outros, tendo potencial 

impacte negativo na condição de vida dos cidadãos e nos sectores económicos que 

utilizam e dependem da água, tais como, a agricultura, o turismo, a indústria, a 

produção de energia e os transportes devido a alterações na quantidade e qualidade da 

água (WGWH, 2010). As alterações da qualidade da água poderão ocorrer, por 

diversos factores, como por exemplo, a diminuição dos caudais dos rios devido à 

redução da pluviosidade e consequente redução da capacidade de diluição do efluente, 
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o que origina aumento da concentração de compostos químicos e de agentes 

patogénicos na água (Bates et al., 2008).  

No caso de ocorrência de chuva intensa e de tempestades as consequências 

podem ser o aumento do escoamento superficial, do nível do caudal do rio, da 

intensidade de erosão do solo, mobilização de contaminantes químicos e biológicos 

provenientes de áreas urbanas e agrícolas e de cheias. Ambos os fenómenos poderão 

ter impactes na qualidade e quantidade de água disponível para consumo humano e 

para as actividades económicas (WGWH, 2010), devido a poderem afectar a 

capacidade de captar e de tratar a água para os fins pretendidos. 

As inundações têm sido o fenómeno natural mais reportado em muitas regiões 

do planeta, afectando em média cerca de 140 milhões de pessoas por ano, a ocorrência 

e a intensidade de inundações depende da intensidade de precipitação, do volume, da 

duração, de ser chuva ou neve, da condição em que os rios se encontram e dos 

sistemas de drenagem das bacias hidrográficas, das características e estado do solo, da 

presença de neve ou de gelo e do seu derretimento, da urbanização, da existência de 

diques, barragens e reservatórios, bem como do espaço geográfico, por exemplo, se 

este fenómeno ocorrer em regiões costeiras pode ainda vir a sofrer a influência da 

subida do nível do mar, como consequência das alterações climáticas (Bates et al., 

2008). 

Presentemente, os impactes das alterações climáticas previstos já são 

observados em algumas regiões, por exemplo, nas bacias hidrográficas que dependem 

principalmente do derretimento da neve e do gelo, verifica-se que o pico de caudal tem 

vindo a ocorrer mais cedo na Primavera e tem interferido na disponibilidade e estado 

dos recursos de água doce (Bates et al., 2008).  

Na Europa tem-se vindo a verificar alterações nos padrões de precipitação, 

nomeadamente, a tendência de redução nas regiões meridionais e de acréscimo nas 

regiões setentrionais, o aumento dos riscos de inundação e de tempestade nas regiões 

do norte da Europa, o que constitui grandes desafios para estes países, devido à 

necessidade de criarem medidas de adaptação para a ocorrência de fenómenos 

climáticos extremos, como, por exemplo, acções de prevenção e controlo de cheias em 

zonas urbanas, soluções mais inovadoras de drenagem urbana e protecção das infra-

estruturas (Duarte, 2007). Nas regiões do sul da Europa, a ocorrência de temperaturas 

mais elevadas no Inverno provoca a antecipação do degelo nas zonas montanhosas e 
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consequentemente a alteração do regime dos caudais fluviais, aumentando o risco de 

secas (Duarte, 2007).  

As previsões sobre o impacto das alterações climáticas na Europa indicam que 

estas terão graves consequências para o ambiente natural e afectarão praticamente 

todos os segmentos da sociedade e da economia. Segundo os cenários climáticos, na 

Europa existirá uma diferença significativa dos impactes das alterações climáticas 

entre o norte e o sul. Para o norte da Europa prevê-se o aumento da precipitação anual 

e diminuição dos períodos muito frios, o que terá como consequência o aumento do 

escoamento superficial dos rios. Para o sul da Europa antevê-se a diminuição da 

precipitação anual, o aumento da frequência e intensidades das ondas de calor, 

provocando o decréscimo do escoamento superficial e da disponibilidade dos recursos 

hídricos, assim como a deterioração da qualidade da água doce (Santos e Miranda, 

2006; AEA, 2009).  

De acordo com os dados existentes, nos últimos trinta anos, o número de 

fenómenos de secas aumentou dramaticamente na Europa, tanto em frequência como 

em intensidade, sendo que o número de área e de pessoas afectadas aumentou 

aproximadamente 20% entre 1976 e 2006 (COM, 2007b).  

 

II.2. Impactes nos sistemas de abastecimento de água para consumo humano 

Os fenómenos e os impactes directos e indirectos associados às alterações 

climáticas, nomeadamente biofísicos e socioeconómicos, já são observáveis, sendo 

este um dos maiores desafios que a Humanidade enfrenta e para o qual terá de 

encontrar soluções e medidas de mitigação e de adaptação, de forma a conseguir 

manter o desenvolvimento das actividades socioeconómicas (COM, 2007b; WBGU, 

2008), pelo que se torna premente a tomada de consciência de que os Governos, as 

Organizações e a Sociedade Civil devem trabalhar em conjunto para responder às 

necessidades da sociedade e caminhar para um desenvolvimento sustentável 

(UNESCO-WWAP, 2009a), situação que tem vindo a ser abordada e discutida em 

diversos congressos e conferências internacionais sobre as alterações climáticas e os 

recursos hídricos, como por exemplo, a Conferência Internacional sobre Água e 

Ambiente, promovida pelas Nações Unidas, que decorreu em Dublin em 1992, a 

Conferência do Rio, que decorreu no Rio de Janeiro em 1992, o 1º Fórum Mundial da 

Água, promovido pelo Conselho Mundial da Água, que teve lugar em Marraquexe em 
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1997, mais recentemente, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças 

Climáticas, em Copenhaga, em 2009 e a Semana Mundial da Água, em 2010, em 

Estocolmo.  

A vulnerabilidade dos ecossistemas de água doce em relação às alterações 

climáticas é conhecida, no entanto, estes também se encontram dependentes de uma 

adequada e eficaz gestão da água, tanto ao nível nacional como internacional, da 

pressão demográfica e da actividade socioeconómica. No entanto, a vulnerabilidade 

dos ecossistemas é passível de ser mitigada através da adopção de adequadas políticas 

de regulação, de novos modelos de gestão da água e do uso do solo, de investimentos 

financeiros, criação de infra-estruturas adequadas, desenvolvimento de novas 

tecnologias, entre outras acções, contudo só é possível obter os resultados pretendidos 

com o envolvimento e participação dos vários actores sociais (COM, 2007b; Bates et 

al., 2008). Os impactes das alterações climáticas nos sistemas de abastecimento de 

água destinada aos diferentes usos urbanos de água serão acentuados, quer pela relação 

directa da disponibilidade de água doce, quer pela ocorrência de fenómenos 

metrológicos extremos, que terão implicações na qualidade e quantidade da água 

disponível e consequentemente na qualidade da vida humana e em vários sectores da 

actividade socioeconómica, o que varia consoante a região do planeta (Duarte, 2007; 

Bates et al., 2008). Estas alterações representam desafios para a gestão dos sistemas de 

abastecimento, tanto em relação à componente económico-financeira, isto é, os custos 

associados à captação e tratamento de água, para consumo humano, como em relação 

ao fornecimento de água segura e de qualidade à população.  

A agravar os desafios colocados às entidades gestoras dos sistemas de 

abastecimento de água e aos governos, resultantes dos impactes das alterações 

climáticas nos recursos hídricos existem outros riscos, que vêm reforçar a necessidade 

de se determinarem e adoptarem medidas de adaptação e de mitigação, com o 

objectivo de garantir, de forma eficiente e eficaz, a distribuição e o fornecimento de 

água à população com padrões de qualidade aceitáveis e segura. Estes desafios 

prendem-se com o estado de conservação das infra-estruturas dos sistemas de 

abastecimento de água, o crescimento da população mundial, o aumento da densidade 

populacional nas áreas metropolitanas, a mudança no estilo de vida, o aumento do 

consumo de água pelas actividades socioeconómicas, a disponibilidade assimétrica da 

água, espacial e temporal, a contaminação da água devido à exploração das terras, 
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tensões e conflitos entre regiões devido à competição pelo uso e consumo de recursos 

hídricos, entre outros (Bates et al., 2008; WBGU, 2008; WGWH, 2010). 

Na Tabela 2 apresentam-se alguns dos prováveis impactes das alterações 

climáticas nos recursos hídricos e nos sistemas de abastecimento de água para 

consumo humano, bem como medidas de adaptação a adoptar por parte das EG. 

Tabela 2 - Impactes das alterações climáticas nos recursos de água doce e consequentemente nos 
sistemas de abastecimento de água 

Possíveis consequências 
das alterações climáticas 

Impactes nos Recursos hídricos Impactes e medidas de adaptação 
para os sistemas de abastecimento 

Aumento da temperatura 
média do ar  

• Redução da água disponível nas 
bacias alimentadas por glaciares; 

• Aumento da evapotranspiração 
(associado a redução do 
escoamento e da capacidade de 
diluição). 

• Impossibilidade de captar a 
quantidade de água necessária de 
acordo com a procura; 

• Degradação da qualidade da água; 
• Aumento da procura de água. 

Aumento da temperatura 
média da água superficial 

• Diminuição da concentração de 
saturação de oxigénio dissolvido na 
água; 

• Redução da capacidade de 
autopurificação; 

• Aumento dos sedimentos, 
nutrientes e carbono orgânico 
dissolvido na água; 

• Proliferação de algas; 
• Aumento da concentração 

microbiana e fúngica.  

• Necessidade de reforçar o 
tratamento da água para consumo 
humano; 

• Acréscimo dos custos operacionais; 
• Necessidade de desenvolver novos 

métodos de tratamento da água 
mais eficazes. 

Aumento do nível médio 
do mar 

• Salinização dos aquíferos 
existentes nas zonas costeiras. 

• Necessidade de adequar o 
tratamento da água para consumo 
humano; 

• Necessidade de desenvolver novos 
métodos de tratamento da água 
mais eficazes; 

• Acréscimo dos custos operacionais. 

Aumento da variação da 
precipitação interanual 

• Variação na quantidade de água 
disponível; 

• Variação no escoamento; 
• Aumento de substâncias poluentes 

na água; 
• Redução da recarga dos aquíferos; 
• Alterações da qualidade da água. 

• Necessidade de adequar o 
tratamento da água para consumo 
humano; 

•  Variação dos custos operacionais. 

Aumento da ocorrência e 
intensidade de fenómenos 
climáticos extremos 

• Variação no escoamento 
superficial; 

• Aumento dos sedimentos na água; 
• Aumento da erosão fluvial; 
• Aumento das cargas poluentes 

resultantes do aumento da erosão e 
do transporte de sedimentos; 

• Diminuição da qualidade de água.  

• Necessidade de adequar o 
tratamento da água para consumo 
humano; 

• Impossibilidade de captar a 
quantidade de água necessária de 
acordo com a procura; 

• Danificação da integridade das 
infra-estruturas do sistema de 
abastecimento de água. 

Fonte: construído a partir de Santos e Miranda, 2006; Bates et al., 2008; IPCC, 2007; WBGU, 2008; 
WGWH, 2010 
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O desenvolvimento de estratégias, medidas de adaptação e mitigação dos riscos 

para a gestão dos sistemas de abastecimento de água e para assegurar o fornecimento 

de água em qualidade, quantidade e em segurança à população, pressupõe o estudo de 

possíveis cenários e análise dos riscos, determinação de prioridades de intervenção, 

definição de meios necessários, quer sejam financeiros, humanos, materiais, 

participação na promoção e conservação do bom estado ecológico dos recursos 

hídricos, entre outras acções. Estas acções devem ser desenvolvidas pelas entidades 

gestoras dos sistemas de abastecimento de água e por outras entidades, como por 

exemplo, entidades responsáveis pela gestão dos recursos hídricos, entidades 

reguladoras dos serviços de água, autoridades de saúde, de forma a definirem a 

regulação da captação, do abastecimento e consumo de água, estratégias de protecção 

e sustentabilidade hídrica, a determinação dos custos de adaptação e a sua afectação 

aos consumidores e utilizadores de água (Duarte, 2007; WBGU, 2008; Bates et al., 

2008; OMS, 2011). 

É importante que por parte dos Governos sejam desenvolvidas estratégias, 

políticas e medidas de mitigação e adaptação, assim como por parte da sociedade, em 

geral, no desenvolvimento das actividades sociais, de recreio e económicas, que 

tornem a exploração dos recursos hídricos mais eficiente e compatível com a 

disponibilidade dos recursos hídricos na natureza.  

Na tabela 3, são apresentados alguns exemplos de medidas de adaptação a 

adoptar por entidades gestoras de água e pelos utilizadores e consumidores de água.  

Tabela 3 - Exemplo de possíveis medidas de adaptação por parte dos sistemas de abastecimento 
de água e por parte dos utilizadores e consumidores de água 

Medidas de adaptação por parte dos sistemas de abastecimento de água 
• Prospecção e exploração de cursos de água subterrânea; 
• Aumento da capacidade de reserva através da construção de reservatórios e barragens; 
• Dessalinização da água do mar; 
• Remoção de vegetação invasiva das margens dos rios; 

• Transferência de água entre regiões; 
• Alteração do processo de tratamento, alteração dos reagentes ou implementação de novas tecnologias. 
Medidas de adaptação por parte dos consumidores e utilizadores de água 
• Adopção de tecnologias e métodos para uso eficiente de água, como por exemplo recirculação de 

água; 
• Redução da quantidade de água utilizada nas actividades agrícolas através de alteração das culturas, 

áreas cultivadas e importação de produtos agrícolas; 
• Promoção de práticas sustentáveis associadas ao consumo e utilização de água; 
• Adopção de medidas que encorajem a conservação de água 
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• Planeamento dos recursos hídricos;  

• Melhoria na gestão dos sistemas de distribuição de água. 

Fonte: construído a partir de Bates et al, 2008; Oliveira e Matos, 2009; WGWH, 2010  

Diversos países, como por exemplo, a Holanda, a Austrália, o Reino Unido, a 

Alemanha e os EUA, já começaram a adoptar novas práticas e métodos associados ao 

processo de tratamento de água e aos sistemas de abastecimento de água para consumo 

humano, com o objectivo de assegurar o abastecimento de água mesmo em situações 

críticas. Mesmo que em algumas regiões se adoptem práticas de adaptação e mitigação 

como resposta aos estímulos provenientes das alterações verificadas no meio 

ambiente, na procura, nos objectivos e nas expectativas dos stakeholders, estas 

contribuem para a mitigação dos impactes das alterações climáticas, mesmo que exista 

uma significativa variação no grau de eficácia das medidas implementadas (Bates et 

al., 2008). 

Devido aos problemas associados à redução de água doce, os países 

mediterrânicos estão a recorrer cada vez mais à captação e tratamento de água salgada, 

para fornecimento de água destinada ao consumo humano. Actualmente a Espanha 

tem cerca de 700 tanques de dessalinização que fornecem água suficiente a 8 milhões 

de pessoas diariamente, esperando-se que este processo de dessalinização duplique nos 

próximos 50 anos, também o Reino Unido está a construir o seu primeiro tanque de 

dessalinização a leste de Londres. Em diversos países, como por exemplo, Arábia 

Saudita, Emirados Árabes Unidos, Cabo Verde e Austrália, a captação e tratamento de 

água salgada para consumo humano é uma prática comum e imprescindível para 

responder às necessidades da população. De acordo com as previsões para algumas 

regiões do Planeta, o processo de dessalinização da água salgada será cada vez mais 

comum e importante para garantir uma adequada resposta às necessidades da 

população, no entanto, actualmente, este processo de dessalinizar a água consome 

muita energia, o que tem implicações a nível ambiental e económico (AEA, 2009). 

A maioria da água captada no planeta para consumo humano é de origem 

subterrâneas, no entanto nas zonas costeiras, a subida do nível da água do mar e a 

consequente intrusão salina nos recursos de água doce dificulta o processo de 

tratamento da água, devido à elevada concentração de compostos químicos na água, o 

que torna mais difícil a remoção dos mesmos pelos tradicionais processos de 

tratamento de água, aumentando o risco de fornecer água quimicamente contaminada à 

população, o que provavelmente virá a ser problemático, pelo facto de mais de dois 
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biliões de pessoas em todo o mundo dependerem e consumirem água de origem 

subterrânea (WGWH, 2010). 

A luta pelo controlo dos recursos hídricos faz parte da história económica e 

política da humanidade, devido a muitos rios e bacias hidrográficas serem 

transfronteiriços, situação esta que tende a agravar-se, caso as previsões e os cenários 

sobre as alterações climáticas se concretizem (Hoffman, 2004). As regiões 

montanhosas, as zonas costeiras, as regiões ultraperiféricas e insulares e muitas zonas 

semi-áridas, como por exemplo a bacia do Mediterrâneo, o oeste dos EUA, o sudoeste 

africano, o nordeste brasileiro e a Austrália meridional e oriental, figuram entre 

algumas das regiões muito vulneráveis ao impacte das alterações climáticas pois irão 

ser atingidas pela diminuição dos recursos hídricos (Bates e tal., 2008; Comité das 

Regiões, 2009). Devido à não linearidade dos efeitos das alterações climáticas e da 

sensibilidade dos ecossistemas, mesmo pequenas variações de temperatura podem ter 

uma incidência considerável, de acordo com os registos na Europa as temperaturas 

aumentaram cerca de 1ºC, no último século, a um ritmo superior à média global 

(COM, 2007a).  

 

II.3. Resposta da Sociedade às alterações climáticas e à segurança hídrica 

Presentemente cerca de 1.6 mil milhões de pessoas vivem em áreas com 

escassez de água, 884 milhões de pessoas no mundo continuam a não ter acesso a água 

potável e 2.6 mil milhões de indivíduos carecem de acesso a serviços de saneamento, 

como instalações sanitárias e latrinas, a maior parte destas pessoas vive na Ásia, cerca 

de 725 milhões de pessoas vivem sem água segura e 1,920 milhões sem saneamento, 

na África são cerca de 297 milhões de pessoas sem água segura e 313 milhões sem 

saneamento básico, no continente americano, a situação é diferente, no entanto 

existem mais de 100 milhões de pessoas que ainda não têm acesso a água segura nem 

a saneamento melhorado e cerca de 120 milhões de pessoas reclamam por 

fornecimento de água segura, na Europa estima-se que cerca de 41 milhões de pessoas 

não tenham acesso a água segura e 85 milhões a saneamento básico (Austria, 

Hofwegen, 2006). De acordo com os valores apresentados verifica-se que ainda é 

preciso trabalhar muito e efectuar elevados investimentos financeiros, cerca de 12 

biliões de dólares de acordo com a French Partnership on Water, para se conseguir 

atingir a meta 3, do objectivo 7, dos Objectivos do Milénio (ODM) - “Reduzir para 
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metade, até 2015, a percentagem da população sem acesso permanente a água 

potável e a saneamento básico” (Austria, Hofwegen, 2006, p.24), principalmente em 

relação ao saneamento básico. Como se pode visualizar no Gráfico 1, 84% da 

população das regiões em desenvolvimento já tem acesso a fontes de água melhores, o 

Norte de África, a América Latina e Caraíbas, o Leste Asiático e o Sudeste Asiático já 

conseguiram atingir a meta proposta de consumir água potável até 2015. Na África 

Subsariana, apesar de se ter evoluído ainda continua a ser insuficiente, isto porque, até 

2008 só se conseguiu abranger 60% da população. As disparidades entre as zonas 

rurais e urbanas no acesso à água potável e canalizada estão representadas no Gráfico 

2. Verifica-se que, em 2008, nas regiões em desenvolvimento o acesso à água potável 

ainda é muito diferente entre as zonas urbanas (94%) e as zonas rurais (76%), o acesso 

a água potável apresenta uma diferença significativa, sendo esta bastante acentuada na 

Oceânia (37% e 92%, respectivamente) e na África subsariana (47% e 83%, 

respectivamente). Segundo a ONU (2010, p.59) “A proporção de pessoas que 

usufruem dos benefícios que a água canalizada representa para a saúde e em termos 

económicos é mais de duas vezes superior nas zonas urbanas do que nas zonas rurais – 

79% por oposição a 34%. No mundo inteiro, 8 em cada 10 pessoas que ainda não têm 

acesso a uma fonte de água potável de melhor qualidade vivem em zonas rurais.” 
 

Gráfico 1 - Proporção da população que está a 
utilizar uma fonte de água melhor 1990 e 2008 

(%) 

Gráfico 2 - Proporção da população que está a 
utilizar uma fonte de água melhor, zonas rurais 

e urbanas, 2008 (%) 

 
Fonte: ONU, 2010, p. 58  Fonte: ONU, 2010, p. 59 
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A criação de condições para o fornecimento de água potável à população e 

existência de saneamento básico é muito importante devido ao impacte que a água tem 

na sociedade em geral, assim, o combate à poluição e às alterações climáticas, o 

desenvolvimento de infra-estruturas que assegurem o fornecimento de água potável 

em quantidade e qualidade e que permitam a existência de saneamento básico são 

fundamentais para garantir o aumento da qualidade de vida e o desenvolvimento social 

e económico. Por exemplo, nos países em desenvolvimento cerca de 80% das doenças 

estão relacionadas com a água, de acordo com as estimativas, por dia, morrem entre 14 

e 30 mil de pessoas destas doenças, sendo as crianças as mais vulneráveis às doenças 

relacionadas com a água (Hildering, 2004, p.23) 

Globalmente, é expectável que a procura de água irá crescer nas próximas 

décadas, principalmente, devido ao crescimento da população mundial, crescimento 

económico, aumento do rendimento, melhoria das condições de vida, mudança no 

estilo de vida, aumento da produção agrícola, entre outras (Figura 5), o que se traduz 

na necessidade de criar mais infra-estruturas para os sistemas de abastecimento de 

água e no potencial agravamento das situações de stress hídrico existentes ou criando 

novas, o que afectará negativamente o desenvolvimento sustentável de algumas 

regiões do planeta, mesmo com a implementação de políticas e estratégias de gestão 

dos recursos hídricos (Bates e tal, 2008; WBCSD, 2006). 

Figura 5 - Representação do aumento da procura e consumo de água em função do rendimento 

 
Fonte: WBCSD, 2006, p.41 
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consumo dos recursos hídricos, nomeadamente entre a agricultura, a produção de 

energia, a indústria, o crescimento e o aumento da densidade populacional nas áreas 

metropolitanas, os ecossistemas e o próprio meio ambiente. Estas situações poderão 

estimular o confronto, entre as regiões e entre os países, pelo controlo e utilização dos 

recursos hídricos partilhados, que fazem parte da história económica e política da 

humanidade, devido à existência de rios e bacias hidrográficas transfronteiriços em 

diversas regiões do planeta.  

Existem, aproximadamente, 263 rios internacionais e 300 bacias internacionais, 

assim como aquíferos que são partilhados por mais de dois países, a Europa possui o 

maior número de bacias internacionais, cerca de 69, a África possui 59 bacias, na Ásia 

existem 57, na América do Norte existem 40 e na América do Sul 38 bacias 

hidrográficas (Wolf, 2006; UN Water, 2009, p.8). A maioria das bacias 

transfronteiriças são partilhadas por dois países, no entanto existem bacias que são 

partilhadas por muitos mais países, como por exemplo as bacias do Congo, do Níger, 

do Nilo e do Zambeze são partilhadas por 9 a 11 países e o Danúbio é o rio que passa 

por mais países, percorre o território de 18 países diferentes2. Cerca de 145 países 

incluem em parte do seu território bacias internacionais, sendo que 21 desses países, 

por exemplo, Chade, Republica Democrática do Congo, Bolívia, dependem, em 

exclusivo, dos recursos hídricos transnacionais para a sobrevivência da população 

(Hoffman, 2004; Wolf, 2006).  

Na Figura 7 estão representadas as bacias hidrográficas internacionais e o 

número de Tratados existentes sobre a partilha de recursos hídricos. Desde há séculos, 

que existem conflitos entre regiões e países, no entanto apesar da complexidade do 

assunto, os registos históricos demonstram que as disputas pelo domínio dos recursos 

hídricos, na maioria, têm sido resolvidas diplomaticamente. Desta forma, existe um 

grande conjunto de instrumentos internacionais que têm vindo a ser elaborados para 

estabelecer regras e directrizes sobre a partilha dos recursos hídricos transnacionais, de 

acordo com os problemas que têm vindo a surgir ao longo da história e a necessidade 

de encontrar soluções e medidas de mitigação para os mesmos. Segundo a FAO foram 

elaborados cerca de 3.600 Tratados relativos à utilização e domínio dos recursos 

hídricos internacionais, sendo que nos últimos 50 anos ocorreram 37 disputas violentas 

e foram assinados 150 Tratados (Figura 7). Como exemplo, destacam-se dois desses 

                                                 
2 in http://www.un.org/waterforlifedecade/transboundary_waters.html, acesso em 02 de Agosto de 2011 
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instrumentos internacionais, que foram assinados por Portugal e Espanha, 

designadamente, a “Convenção das Nações Unidas para a protecção e utilização dos 

cursos de água transfronteiriços e dos lagos internacionais”, que resultou da 

convenção, que decorreu em Helsínquia, a 17 de Março de 1992, e a “Convenção 

sobre o direito relativo às utilizações de cursos de água internacionais para outros 

fins que não a navegação” adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a 21 

de Maio de 1997, e assinada por alguns países. Também, a “Declaração do Rio sobre 

Ambiente e Desenvolvimento”, resultante da Conferência das Nações Unidas sobre 

Ambiente e Desenvolvimento, que decorreu no Rio de Janeiro, entre 3 e 14 de Junho de 

1992, teve repercussões positivas na gestão e partilha de recursos hídricos de vários 

países, incluindo Portugal. Esta Declaração tem como objectivo “estabelecer uma 

nova e equitativa parceria mundial através da criação de novos níveis de cooperação 

entre os Estados, os sectores-chave das sociedades e os povos” (UN, 1992). 

Figura 7 – Tratados relacionados com bacias hidrográficas internacionais 

 
Fonte: Wolf, 2006, p. 34 

A partilha de recursos hídricos entre países e Estados, torna a água um assunto 

de dimensão internacional, com grande impacto nas relações diplomáticas, nas 

políticas e estratégias dos países, assim como no sector económico, nomeadamente no 

comércio internacional, na localização das organizações, entre outros, devido à 

influência que exerce no desenvolvimento das actividades económicas e no consumo, 

que por sua vez também afectam a quantidade e qualidade de água utilizada e 

consequentemente disponível, podendo contribuir para o agravamento de situações de 

stress hídrico (UN Water, 2009, p.8). Estas situações, eventualmente, estimularão o 
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confronto entre as regiões e entre os países pelo controlo e utilização dos recursos 

hídricos partilhados, esta situação faz parte da história económica e política da 

humanidade, em diversas regiões do planeta.  

 

A partir da Segunda Guerra Mundial, mas, sobretudo desde o fim da Guerra 

Fria, que o mundo começou a reconhecer que existiam várias e diferenciadas ameaças 

para a segurança e o bem-estar da humanidade, nomeadamente, ameaças relacionadas 

com o ambiente e a água, e que se deveria começar a falar em segurança ambiental e 

segurança hídrica, tema já abordado no capítulo I. O interesse por determinar e 

identificar estas ameaças, por parte dos governos, das organizações internacionais, das 

ONG e de outras organizações, deve-se, ao facto de ter emergido a noção de que 

existem outras ameaças que extravasam o campo militar e a necessidade de defesa do 

território, da tomada de consciência e acréscimo do conhecimento científico sobre a 

complexidade do meio ambiente e dos ecossistemas e da interligação existente entre os 

mesmos (Hildering, 2004; Bates et al.2008). A preocupação crescente com a 

preservação dos recursos hídricos e dos ecossistemas no sentido de assegurar o 

progresso da sociedade e das condições de vida humana, bem como a conservação da 

natureza, reflecte-se no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por diversas 

organizações internacionais no sentido de fomentar o conhecimento, através da recolha 

e partilha de informações, do tratamento e estudo das mesmas e da criação de 

instrumentos para o desenvolvimento da sociedade, em geral, apoiando-se nos 

resultados dos estudos, das estratégias e políticas propostas, de propostas de leis, 

acordos e tratados internacionais, etc. Na ONU, existem cerca de 23 agências que têm 

vindo a trabalhar no Programa Mundial de Avaliação de Água, o facto de existirem 

diferentes agências a desenvolverem trabalhos sobre os recursos hídricos permite a 

existência de um conjunto de informações mais completo e abrangente, contribuindo 

para a promoção e elaboração de estratégias, políticas, acordos e leis que tenham em 

consideração aspectos relacionados com o desenvolvimento económico, preservação 

da vida humana, direitos humanos, melhoria das condições de vida e a conservação da 

natureza e dos recursos naturais (Hildering, 2004). 

No entanto, há que ter em consideração uma outra questão – o envolvimento 

dos diversos actores sociais – ou seja, qualquer proposta de estratégias, planos, 

políticas, etc. de mitigação ou adaptação às alterações climáticas, à preservação dos 

recursos naturais, entre outras, que visem o desenvolvimento sustentável, só receberão 
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o apoio necessário por parte dos políticos e dos actores sociais, caso estas sejam 

elaboradas tendo em consideração as diferenças e especificidades culturais, os valores 

e as perspectivas dos países e das regiões, o que é nem sempre é fácil de conseguir. 

Esta situação deve-se ao facto da leitura e análise dos resultados de avaliações de 

riscos, de observações e de estudos, serem realizadas a partir de perspectivas e 

contextos diferentes, ou seja, crenças religiosas e espirituais, valores e ética, 

conhecimento científico e entendimento da relação natureza-sociedade que diferem 

entre países e entre regiões (Richardson et al, 2009).  

Esta interdependência entre a proposta, a execução de políticas e de estratégias 

e as dimensões sociais e culturais dos diferentes povos levanta a questão da 

necessidade de expandir e reforçar a comunicação e a transmissão do conhecimento à 

sociedade em geral, no sentido de ampliar a sua participação e contribuição, tanto da 

parte dos cidadãos como da parte do sector económico, para uma efectiva abordagem 

dos desafios inerentes às alterações climáticas de forma a conceber uma agenda 

dirigida para o combate e adaptação a estas por parte dos governos nacionais e 

regionais (Richardson et al, 2009). É necessário que estes factores estejam presentes 

nas propostas de medidas a implementar, quer sejam medidas de carácter 

internacional, nacional ou regional, para que exista uma efectiva adopção e 

implementação das mesmas, por parte dos governos, do sector económico, do sector 

privado, da sociedade em geral, assegurando assim a concretização dos objectivos 

implícitos nos assuntos relacionados com os recursos hídricos, como é o caso dos 

direitos humanos, da segurança humana, da segurança alimentar, do crescimento 

económico, entre outros (Grobicki, 2009; Austria, Hofwegen, 2006; GWP, 2008).  

Apesar do envolvimento do sector privado, ainda ser considerado reduzido, 

existem alguns sectores de actividade que têm estado atentos ao desenvolvimento do 

mercado, das políticas e às solicitações dos mesmos, por exemplo, a indústria tem 

vindo a investir no desenvolvimento de tecnologias, que permitam dar resposta a 

algumas das questões relacionadas com a segurança hídrica para consumo humano, 

nomeadamente processos de tratamento de água, infra-estruturas para o 

armazenamento e transporte de água e processos que possibilitem a reutilização de 

água inovadores e mais eficazes (Grobicki, 2009; Sadoff and Muller, 2009).  

A Figura 8 é um esquema representativo da relação entre os vários actores 

sociais e a água, ou seja, representa as diversas actividades, impactes e pressões sobre 

o meio ambiente e a sociedade.  
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Os Responsáveis pelo sector da água, nomeadamente pelo fornecimento de 

água e saneamento, hidroeléctricas, irrigação e controlo de cheias, têm sido alertados 

para a necessidade de criarem condições para o desenvolvimento sustentável, no 

entanto as estratégias e as decisões, de forma geral, não têm tido em consideração esta 

necessidade, até porque as estratégias e as decisões são influenciadas pelos 

governantes, pelo sector privado e pela sociedade civil, que desconhecem ou não 

reconhecem a necessidade de elaborarem estratégias para assegurar o desenvolvimento 

sustentável do sector da água. As estratégias e políticas adoptadas pelo Governo para a 

gestão da água resulta da compatibilização do trabalho realizado por decision-makers 

de diferentes áreas, nomeadamente económica, social, saúde, agricultura, indústria, 

energia, ambiente, entre outras (UNESCO-WWAP, 2009a).  

Na parte inferior da figura 8, intitulada “Water box” encontram-se 

representados os vários factores que interferem no processo de gestão do sector da 

água. Na parte superior estão representados os diversos actores que produzem e 

influenciam na elaboração das políticas socioeconómicas, que afectam directa ou 

indirectamente os recursos hídricos, e que no seu conjunto são promotores da 

mudança. 

O ciclo inicia-se com a adopção de decisões, estratégias e políticas no âmbito 

do processo político, que contam com a participação e influência dos diversos actores 

– políticos, sociais, económicos – na concepção das decisões relacionadas com a 

economia, a sociedade, o ambiente, a tecnologia, etc.  

Essas decisões, que estão directamente relacionadas com o progresso da 

sociedade, ao serem implementadas vão interferir e criar pressões a diversos níveis -

financeiro, social e ambiental – que por sua vez terão impactes nos recursos hídricos 

existentes e afectarão o desenvolvimento de algumas actividades socioeconómicas que 

utilizam água e que fazem parte do dia-a-dia da humanidade. 

As estratégias e políticas adoptadas, juntamente com os vários actores são 

agentes de mudança, que podem causar pressões no sector da água, e que os 

responsáveis pelo mesmo terão de conseguir gerir de forma a responder às 

expectativas e minimizando os impactes que possam ocorrer nos recursos hídricos, 

nomeadamente na disponibilidade dos mesmos, estas estratégias e medidas também 

influenciam o processo político, existindo uma relação de reciprocidade entre ambos.  
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Figura 8 - A relação entre as tomadas de decisão e a Água 

 

Fonte: UNESCO-WWAP, 2009a, p. 2  

Os responsáveis pelo sector da água desempenham neste ciclo um importante 

papel, pois deverão gerir os recursos hídricos, de forma a conseguirem responder às 

diversas necessidades da sociedade, devendo em simultâneo adoptar estratégias para 

assegurar um desenvolvimento sustentável, no sentido de controlar e gerir as pressões 

de diversas naturezas sobre os recursos hídricos, preservação e protecção do meio 

ambiente e a contínua satisfação das necessidades. Nos países em que a preocupação 

por parte dos governos com a disponibilidade e o estado dos recursos hídricos tem 

vindo a crescer, verifica-se o desenvolvimento de políticas e legislação para a gestão e 

protecção destes, muitas vezes com a intervenção activa dos responsáveis do sector da 

água, como decision-makers (UNESCO-WWAP, 2009a). 
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CAPÍTULO III: A GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS EM 

PORTUGAL  

III.1. Recursos hídricos em Portugal continental 

Portugal encontra-se inserido na Península Ibérica e é composto por três 

espaços territoriais – Continente (89.290 km2), Açores (2.490 km2) e Madeira (820 

km2), que perfazem uma área terrestre de 92.600 km2, estes espaços territoriais têm 

associadas as zonas marítimas económicas exclusivas, de 314.000 km2, 973.000 km2 e 

455.000 km2, respectivamente, o que significa, que Portugal tem a responsabilidade de 

gerir uma área de 1.834.600 km2 de recursos hídricos, contando com as áreas das 

Zonas Económicas Exclusivas, que é cerca de 20 vezes superior à sua área terrestre 

(INAG, 2001). 

De acordo com os dados de vários estudos comparativos sobre os recursos 

hídricos dos países, Portugal é um país que apresenta comparativamente uma posição 

confortável em relação aos valores médios de disponibilidade de água (Santos e 

Miranda, 2006, p.122). No entanto as características climáticas, geomorfológicas, 

geológicas e socioeconómicas constituem um conjunto de ameaças e desafios para a 

disponibilidade e qualidade da água no território português, nomeadamente situações 

de escassez hídrica em algumas regiões de Portugal e degradação do estado químico e 

ecológico da água, assim como o facto das grandes bacias hidrográficas serem 

transnacionais, com origem em Espanha, e cerca de 60% do escoamento anual tem 

origem neste país (INAG, 2005; Santos e Miranda, 2006). Estas ameaças e desafios 

devem e têm sido, nos últimos anos, contemplados nas políticas e estratégias 

adoptadas, pelos governos, para a gestão da água, como será exposto adiante. 

No âmbito da Directiva Quadro da Água, Directiva 2000/60/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, que estabelece um quadro de acção 

comunitária no domínio da política da água, o Instituto da Água (INAG, 2008, p.3,4) 

realizou um estudo com o objectivo de caracterizar os tipos de rios existentes em 

Portugal continental, tendo-se chegado ao resultado de 15 tipos de rios3 (grupos de 

                                                 
3 A informação sobre como se procedeu à caracterização dos tipos de rios existentes em Portugal, pode 

ser consultada no documento “Tipologia de Rios em Portugal Continental no Âmbito da Implementação 

da Directiva-Quadro da Água – I – Caracterização Abiótica” (INAG, I.P., 2008). 
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massas de água com características geográficas e hidrológicas relativamente 

homogéneas) em Portugal, que são os seguintes: 

• Rios Montanhosos do Norte 
• Rios do Norte de Pequena Dimensão  
• Rios do Norte de Média-Grande Dimensão  
• Rios do Alto Douro de Média-Grande 

Dimensão  
• Rios do Alto Douro de Pequena Dimensão 

Rios de Transição Norte-Sul 
• Rios do Litoral Centro  

• Rios do Sul de Pequena Dimensão  
• Rios do Sul de Média-Grande Dimensão  
• Rios Montanhosos do Sul 
• Depósitos Sedimentares do Tejo e Sado  
• Calcários do Algarve  
• Rios Grandes do Norte (Rios Minho e 

Douro)  
• Rios Grandes do Centro (Rio Tejo) 
• Rios Grandes do Sul (Rio Guadiana) 

 

Ainda de acordo com as exigências da Directiva-Quadro da Água foram 

criadas 10 Regiões Hidrográficas (RH), que compreendem bacias hidrográficas dos 

rios, ribeiras e em alguns casos estuários, que se encontram definidas no artigo 6º, da 

Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, como se pode observar na Figura 9. 

Figura 9 - Regiões Hidrográficas em Portugal 
 

RH 1 - Minho e Lima (área: 2442,29 Km2) 

RH 2 - Cávado, Ave e Leça (área: 3614,61Km2) 

RH 3 – Douro (área: 19213,68 Km2) 

RH 4 - Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste 

(área: 12633,44 Km2) 

RH 5 – Tejo (área: 30013,90 Km2) 

RH 6 - Sado e Mira (área: 12147,44Km2) 

RH 7 – Guadiana (área: 11612,99 Km2) 

RH 8 - Ribeiras do Algarve (área: 5509,45 Km2) 

RH 9 – Açores 

RH 10 – Madeira 

 
Fonte: INAG, 2005, p.5,6 

As regiões hidrográficas RH1, RH3,RH5 e RH7 integram regiões hidrográficas 

internacionais, por compreenderem bacias hidrográficas partilhadas com Espanha, de 

acordo com o disposto no n.º 4 do Artigo 3º da Directiva 2000/60/CE, de 23 de 

Outubro de 2000.  
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III.1.1. Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas 

As bacias hidrográficas dos rios Douro, Tejo e Guadiana abrangem cerca de 

64% do território continental, apesar de somente 22% da área total destas bacias se 

situar em Portugal, sendo que a bacia hidrográfica do Tejo é a maior bacia do país e a 

bacia do Guadiana é a que apresenta os valores mais baixos de precipitação média, 

representadas na Figura 10. 

Figura 10 - Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas 

 

Fonte: CADC, 2007 

As bacias hidrográficas luso-espanholas ocupam no seu conjunto 264.560 km2, 

o que corresponde a 45% do território da Península Ibérica (INAG, 2001). Cerca de 

78% da área total das bacias hidrográficas encontra-se em Espanha, apesar de 

ocuparem somente 22% do território espanhol, e apenas 22% da área total das bacias 

se encontra em Portugal, no entanto ocupam cerca de 64% do território português 

(Tabela 4).  

Apesar de não se encontrar na tabela a referência aos recursos hídricos 

subterrâneos, de acordo com o INAG (2001) nas bacias hidrográficas luso-espanholas 

as águas subterrâneas atingem, em média 13.200 hm3/ano, o que corresponde a 28.700 

hm3/ano em Espanha e 6.000 hm3/ano em Portugal, que são dados igualmente 

importantes para a gestão dos recursos hídricos em ambos os países, no entanto os 

aquíferos que são repartidos pelos dois países não são significativos. 
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Tabela 4 - Repartição das Áreas das Bacias Luso-Espanholas 
Bacia 

Hidrográfica 

Área Total 

(Km2) 

Portugal 

Área (Km2) 

Portugal

(%) 

Espanha 

Área (Km2) 

Espanha 

(%) 

Minho 17.080 850 5 16.230 95 

Lima 2.480 1.180 48 1.300 52 

Douro 97.600 18.600 19 79.000 81 

Tejo 80.600 24.800 31 55.800 69 

Guadiana 66.800 11.500 17 55.300 83 

Total 264.560 56.930 22 207.630 78 

Fonte: INAG, 2001, p. 2/24 (3 - II) 

A análise das áreas e das percentagens de área das bacias hidrográficas para 

cada país são muito importantes quando se analisa o uso da água e a disponibilidade 

dos recursos hídricos, porque o seu uso tem implicações na disponibilidade dos 

recursos hídricos e dos ecossistemas ligados às bacias (INAG, 2001) e para que a 

gestão integrada dos recursos hídricos seja mais eficiente e consiga controlar o 

aumento da competição entre os vários sectores da economia e a sociedade, o que 

requer mais e melhor informação (OCDE, 2009).  

A existência de informação consistente possibilita uma melhor governação e 

regulação adaptada à realidade e necessidade dos países e das regiões que 

consequentemente contribuirão para a optimização dos investimentos necessários 

realizar, promoção do uso eficiente dos recursos e fomento dos esforços desenvolvidos 

pelos grupos de interesse do sector da água (OCDE, 2009).  

Na Figura 11 existem duas naturezas de dados, ou seja, dois gráficos 

comparativos entre Portugal e Espanha sobre o uso da água e dois gráficos sobre o 

balanço hídrico. Em relação ao consumo de água, pelos diferentes sectores, existem 

diferenças nos valores entre os dois países, destacando o consumo de água na 

agricultura que é aproximadamente 79% em Portugal enquanto na Espanha é de 65%, 

e a rubrica outros usos, cujo valor é superior em Espanha cerca de 18% enquanto em 

Portugal é de 5%. Em relação ao balanço hídrico, em Portugal as quantidades (mm) 

relativas aos dados em estudo, nas componentes de evapotranspiração, precipitação e 

recarga dos aquíferos são todas superiores a Espanha. 
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Figura 11 - Balanço entre os Usos e as Disponibilidades de Água em Espanha e Portugal 

 
Fonte: construído a partir de Henriques, 2011 

A partilha das bacias hidrográficas entre Portugal e Espanha obriga os dois 

países a articularem as suas políticas sobre a gestão dos recursos hídricos, 

ultrapassando desta forma as fronteiras geopolíticas (Cunha et al., 2006; Pinto, n.d.).  

Desde o século XIX, que os governos de Portugal e Espanha têm vindo a 

assinar vários acordos bilaterais no sentido de estabelecerem normas sobre o uso e 

aproveitamento dos rios e das bacias transfronteiriças, estes acordos têm resultado da 

contínua transformação política, social e económica de ambas as Nações e têm 

contribuído para o desenvolvimento e bem-estar das populações, que beneficiam 

directa e indirectamente destes recursos hídricos (CADC, 2007).  

O primeiro convénio foi o Tratado de Limites, de 1864, que dizia respeito aos 

limites entre os dois países, onde os troços dos rios internacionais se fixaram como 

fronteira, os Convénios mais recentes foram assinados em 1964, 1968 e 1998.  

Os Convénios de 1964 e 1968 tiveram como principal objectivo regular o 

aproveitamento hidroeléctrico dos rios partilhados, estabelecendo o princípio de 

atribuir 50% do potencial a cada país, o Convénio de 1968 agrega ainda outros temas 

tais como a necessidade de garantir caudais mínimos de estiagem, de acordo com a 

legislação nacional correspondente, e o uso da água para outros fins diferentes dos 
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hidroeléctricos (Decreto-Lei nº 45 991, em 23 de Outubro de 1964, e Decreto-Lei nº 

48 661, em 5 de Novembro de I968, respectivamente). 

O último convénio sobre a cooperação para a protecção e o aproveitamento 

sustentável das águas das bacias hidrográficas luso-espanholas, aprovado por ambos 

os países, foi assinado em Novembro de 1998, na cidade portuguesa de Albufeira, e 

entrou em vigor no dia 17 de Janeiro de 2000 (Resolução da Assembleia da República 

n.º 66/99, de 17 de Agosto). Este Convénio resultou do reconhecimento comum da 

necessidade de coordenar os esforços para a gestão das águas das bacias hidrográficas 

luso-espanholas, no sentido de alcançar um equilíbrio entre a protecção do ambiente, o 

aproveitamento dos recursos hídricos necessários para o desenvolvimento sustentável 

de ambos os países, ou seja, a prevenção dos riscos, nomeadamente, naturais (como 

por exemplo secas), a protecção dos ecossistemas aquáticos e terrestres dependentes 

das bacias hidrográficas, assim como determinar respostas conjuntas para as novas 

exigências que iriam surgir com a Directiva-Quadro da Água, como por exemplo, 

aspectos relacionados com a qualidade da água. Também a figura da bacia 

hidrográfica torna-se mais ampla, abrangendo águas superficiais e subterrâneas e os 

ecossistemas relacionados com o meio hídrico (CADC, 2007).  

Em 2008, através da Resolução da Assembleia da República n.º 62/2008, existe 

a aprovação do Protocolo de Revisão da Convenção sobre Cooperação para a 

Protecção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso 

– Espanholas, assinado em 1998, na Convenção de Albufeira, e o Protocolo Adicional, 

acordado a nível político durante a 2.ª Conferência das Partes da Convenção, realizada 

em Madrid, em 19 de Fevereiro de 2008, e assinado em 4 de Abril de 2008. A emenda 

efectuada resultou da proposta elaborada pela Comissão para a Aplicação e 

Desenvolvimento da Convenção, sobre a necessidade de redefinir os critérios de 

determinação do regime de caudais das águas das bacias hidrográficas luso – 

espanholas. 

No âmbito da Convenção de 1998 e das actividades a desenvolver pelos dois 

países a Comissão dos Rios Internacionais (CRI) que existia foi extinta e substituída 

pela Comissão de Aplicação e Desenvolvimento do Convénio (CADC). A CADC é 

constituída por membros do governo português e espanhol e tem como objectivo 

promover a permuta de informação entre Portugal e Espanha, sobre a gestão das águas 

das bacias hidrográficas, actividades susceptíveis de causar impactes transfronteiriços, 

legislação, estruturas organizatórias e práticas administrativas, de acordo com o 
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disposto no artigo 5º, da Resolução da Assembleia da República nº 66/99, de 17 de 

Agosto de 1999. 

Contudo, as relações luso-espanholas extrapolam as Convenções e os Tratados 

que têm sido criados, desde o século XIX, diversos organismos oficiais e organizações 

portuguesas e espanholas têm desenvolvido estudos e projectos técnico-científicos em 

conjunto, partilha de informação e de conhecimento sobre matérias relacionadas com 

os recursos hídricos o que contribui para a elaboração de estratégias e políticas mais 

eficazes e para uma melhor gestão dos recursos hídricos (INAG, 2001). 

Assim, como existem vários tratados e convenções internacionais, que têm 

vindo a ser elaboradas para estabelecer regras e directrizes sobre a partilha dos 

recursos hídricos transnacionais, que Portugal e Espanha também assinaram e alguns 

ratificaram, o que resulta num acréscimo de responsabilidades e de pressuposições no 

desenvolvimento das estratégias relacionadas com os recursos hídricos partilhados, 

nomeadamente, a Convenção das Nações Unidas para a protecção e utilização dos 

cursos de água transfronteiriços e dos lagos internacionais, também designada como 

UNECE Water Convention, que decorreu em Helsínquia, a 17 de Março de 1992, e a 

Convenção sobre o direito relativo às utilizações de cursos de água internacionais 

para outros fins que não a navegação também designada por UN Watercourses 

Convention, adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 21 de Maio de 1997 

(INAG, 2010a). 

 
III.1.2. Directiva-Quadro da Água e a Lei da Água 

Em 2000, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu emanaram a Directiva 

2000/60/CE, de 23 de Outubro de 2000, designada por Directiva-Quadro da Água, que 

estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água. Esta foi 

criada tendo em consideração um conjunto de legislação comunitária existente sobre a 

gestão e protecção dos recursos hídricos, resultados dos Seminários ministeriais, 

nomeadamente o Seminário ministerial sobre a política comunitária da água, que 

decorreu em 1988, em Frankfurt, e no qual se identificou a necessidade de criar 

legislação sobre a qualidade ecológica dos recursos hídricos, o Seminário ministerial 

sobre águas subterrâneas, realizado em 1991, em Haia, que resultou na constatação da 

necessidade de desenvolver acções para prevenir a deterioração da qualidade e 

quantidade das águas doces, Relatórios e Comunicações realizados por organizações 
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comunitárias e pelo Parlamento e Conselho Europeu, sobre o estado do ambiente, a 

protecção das águas da Comunidade, a política comunitária no domínio das águas, 

entre outras matérias. 

Na presente DQA, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, 

defendem que a água não deve ser considerada como um mero produto comercial, mas 

como um património que deve ser protegido, sendo que esta estabelece um quadro de 

acção comunitária no domínio da política da água e um quadro jurídico que garante 

quantidades de água suficientes e de boa qualidade em toda a Europa.  

No artigo nº1, da DQA, são apresentados vários objectivos relacionados com a 

prevenção e a redução da poluição, utilização sustentável da água, melhoria do estado 

dos ecossistemas aquáticos e a atenuação dos efeitos das inundações e das secas, sendo 

que o seu principal objectivo visa melhorar o estado ecológico e químico dos recursos 

de água doce até 2015.  

Para cumprir estes desígnios, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia têm 

vindo a trabalhar no sentido de concretizar uma Política Europeia de Protecção e 

Gestão Integrada das Águas Doces e uma Política Sustentável da Água, com o 

objectivo de evitar a deterioração a longo prazo da qualidade e quantidade das águas 

doces. No ponto 16 da Directiva 2000/60/CE, o Parlamento Europeu e o Conselho da 

União Europeia referem que:  

“É necessário continuar a integrar a protecção e a gestão sustentável da água 

noutras políticas comunitárias, como as políticas energética, de transportes, 

agrícola, das pescas, regional e turística. A presente directiva constituirá a base 

para o prosseguimento do diálogo e para o desenvolvimento de estratégias 

destinadas a uma maior integração das diferentes políticas. A presente directiva 

pode igualmente dar uma importante contribuição para outros domínios de 

cooperação entre os Estados-Membros, nomeadamente para o Esquema de 

Desenvolvimento do Espaço Comunitário (EDEC).”  

Também a Comissão Europeia (2002) confirma a necessidade de envolver as 

diferentes políticas sectoriais, a integração dos objectivos de utilização sustentável da 

água, nas outras políticas comunitárias no domínio da agricultura e das pescas, da 

energia, dos transportes, do turismo, para atingir os objectivos, da Directiva-Quadro da 

Água, nomeadamente, a protecção do ambiente aquático, assim como o 

estabelecimento e fixação de preços para a água é uma forma de incentivo para a 
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utilização mais sustentável desta, de acordo com o resultado de estudos realizados 

neste âmbito. 

Em Portugal, a Lei nº 58/2005, da Assembleia da República, de 29 de 

Dezembro, designada por Lei da Água, foi elaborada com o objectivo de assegurar a 

transposição da Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 

de Outubro, assim como estabelecer o quadro institucional para a gestão sustentável 

das águas doces superficiais e águas subterrâneas. De acordo com o artigo 1º, um dos 

objectivos desta Lei é estabelecer o enquadramento para a gestão das águas 

superficiais e das águas subterrâneas. Para conseguir alcançar este objectivo é 

necessário desenvolver várias medidas e acções, de forma a proteger e melhorar o 

estado dos ecossistemas aquáticos e terrestres e zonas húmidas dependentes dos 

ecossistemas aquáticos, promover a utilização sustentável de água, assegurar a redução 

da poluição das águas subterrâneas, mitigar os efeitos das inundações e das secas, 

assegurar o fornecimento de água de origem superficial e subterrânea em quantidade 

suficiente e de boa qualidade, visando a sustentabilidade dos recursos.  

Os princípios sobre a gestão da água, presentes no artigo 3º da Lei nº 58/2005, 

encontram-se relacionados com vários factores, principalmente, o valor social da água, 

ou seja, o acesso universal à água, a custo socialmente aceitável, a dimensão ambiental 

da água, que engloba a necessidade de protecção deste recurso e sua utilização 

sustentável, o valor económico da água, que depende do grau de escassez da mesma, 

garantir a sua utilização economicamente eficiente, tendo por base os princípios do 

poluidor-pagador e do utilizador-pagador, a gestão integrada das águas e dos 

ecossistemas aquáticos e terrestres associados e zonas húmidas deles directamente 

dependentes visando o desenvolvimento sustentável, a precaução, prevenção e 

correcção. O que implica a adopção de medidas e acções destinadas a minimizar ou 

evitar o impacte negativo de acções com efeitos adversos no ambiente, a cooperação 

para protecção das águas que só é alcançável se existir interacção entre o Estado e os 

particulares e o uso razoável e equitativo das bacias hidrográficas partilhadas, de 

forma a promover o aproveitamento optimizado e sustentável dos recursos. 

O Estado tem a responsabilidade de promover a gestão sustentada das águas e 

desenvolver as medidas e acções necessárias (artigo 5º, Lei nº58/2005) para aplicar a 

Directiva-Quadro da Água e a Lei da Água, assim como tem a responsabilidade de 

compatibilizar as utilizações dos recursos hídricos com a protecção e valorização 

destes e a protecção de pessoas e bens contra fenómenos que ocorram relacionados 
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com os recursos (artigo 18º, Lei nº58/2005) através de um ordenamento adequado dos 

mesmos, recorrendo à aplicação de diversas medidas para a protecção e valorização 

dos recursos hídricos (artigo 19º, Lei nº58/2005).  

Na Lei da Água encontram-se descritas várias medidas e planos necessários 

para atingir o objectivo da presente Lei e da Directiva-Quadro da Água, um desses 

planos é o Plano Nacional da Água, aprovado através do Decreto-Lei nº 112/2002, de 

17 de Abril, em que neste documento se encontram definidas as orientações de âmbito 

nacional para a gestão integrada dos recursos hídricos, que estabelece as macro opções 

da política nacional da água, assim como os princípios e as regras de orientação dessa 

política. 

Na Tabela 5 apresentam-se os valores de consumo de água efectuados por 

quatro sectores de actividade e por bacia hidrográfica, em Portugal. O sector da 

agricultura através do regadio é o que mais água consome em Portugal, estando 

normalmente acima dos 85% do consumo efectuado por bacia, seguido do 

abastecimento urbano, abastecimento industrial e o sector do turismo o que menos 

água consome, quase sempre inferior a 1 hm3/ano e representa menos de 1% do 

consumo, com excepção da região do Algarve, que representa 2% do consumo de 

água.  

Ao analisar a variação do consumo de água por sector, verifica-se que na bacia 

do Tejo é onde o consumo de água pelo abastecimento urbano, abastecimento 

industrial e regadio é maior, sendo que cada um deles representa 36%, 38% e 30% do 

total do consumo de água por sector, o segundo maior consumo por parte do 

abastecimento urbano e do regadio registam-se na bacia do Douro, 16% e 21%, 

respectivamente, em relação ao abastecimento industrial o segundo maior consumo é 

realizado na bacia do Mondego (18%), no caso do sector do turismo, verifica-se que 

cerca de 55% do consumo de água deste sector é realizado na bacia do Algarve e o 

segundo maior efectua-se na bacia do Tejo (15%). Assim, verifica-se que a bacia do 

Tejo, é uma bacia bastante “crítica” para a sociedade portuguesa, ou seja, se ocorrer 

algum problema grave, como por exemplo, fenómenos associados a seca extrema ou a 

cheias, que impossibilite a captação de água para o consumo dos vários sectores em 

análise, terá consequências muito negativas no desenvolvimento económico e no bem-

estar de uma grande parte da população portuguesa. A determinação e o conhecimento 

destes dados são essenciais para estabelecer os Planos de Gestão das Bacias 

Hidrográficas, o Plano Nacional da Água, a Lei da Água, desenvolvimento de 
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estratégias, políticas e medidas para a protecção e gestão dos recursos hídricos 

nacionais e dos interesses socioeconómicos de forma a promover um desenvolvimento 

sustentável dos mesmos. 

Tabela 5 – Necessidades de água, por natureza de actividade, em Portugal (hm3/ano) 

Bacia 
Hidrográfica 

Abastecimento 
Urbano 

Abastecimento 
Industrial Regadio Turismo  

 

Total
(hm3/ano) % (hm3/ano) % (hm3/ano) % (hm3/ano) % 

Minho 4 4% < 1 < 1% 107 96% < 1 < 1% 112 
Lima 10 4% 10 4% 214 91% < 1 < 1% 235 

Cávado 18 5% 3 1% 316 94% < 1 < 1% 337 
Ave 34 8% 8 2% 364 89% < 1 < 1% 407 
Leça 26 32% 16 20% 39 48% < 1 < 1% 81 

Douro 102 5% 34 2% 1793 93% 1 0% 1930
Vouga 39 7% 28 5% 475 87% < 1 < 1% 543 

Mondego 41 4% 71 8% 832 88% < 1 < 1% 944 
Lis 10 13% < 1 < 1% 69 87% < 1 < 1% 79 

Oeste 47 18% 4 2% 207 80% 2 1% 260 
Tejo 223 7% 147 5% 2655 88% 3 0% 3028
Sado 25 4% 58 9% 588 88% < 1 < 1% 672 
Mira 1 1% < 1 < 1% 126 98% < 1 < 1% 128 

Guadiana 16 3% 3 1% 536 96% 1 0% 557 
Algarve 26 6% 2 0% 410 91% 11 2% 449 

Total 623 --- 385 --- 8732 --- 20 --- 9760

Fonte: Cunha et al., 2006, p.131 

 

III.2. A relação entre as Alterações Climáticas e os Recursos Hídricos em 

Portugal 

De acordo com os estudos relativos aos impactes das alterações climáticas, 

nomeadamente sobre os recursos hídricos que têm vindo a ser elaborados por diversas 

organizações internacionais e nacionais, sabe-se que as alterações climáticas terão 

graves consequências para o ambiente natural da Europa e afectarão praticamente 

todos os segmentos da sociedade e da economia (COM, 2007a). Consciente desta 

situação, o Comité das Regiões, através da Resolução 2009/C211/09, “reconhece a 

vulnerabilidade das regiões europeias às alterações climáticas e o facto da sua 

capacidade de adaptação a este fenómeno variar bastante, principalmente em função 

do seu desenvolvimento socioeconómico, das condições naturais e da densidade 

populacional”.  
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Tanto as alterações climáticas como a variação da recarga dos recursos 

hídricos, apresentam-se como desafios transversais, ou seja, directa ou indirectamente 

afectam diversos sectores da sociedade, pelo que deverão ser tidos em consideração na 

definição das estratégias políticas, de âmbito social, económico, agrícola, ambiental, 

securitário, etc. As pressões sobre o meio hídrico de origem natural e antropogénica, 

tais como as alterações climáticas, a poluição devido às descargas dos efluentes, o 

aumento da quantidade de água captada, a extracção de inertes, o aumento da 

densidade populacional no litoral têm um impacte significativo e agravam as 

condições de disponibilidade e o estado da água doce em Portugal (Cunha et al., 2006; 

INAG, 2001). Assim, um dos grandes desafios da possível variação negativa da 

disponibilidade dos recursos hídricos é a sustentabilidade dos mesmos, ou seja, a 

capacidade de renovação de forma a satisfazer as necessidades da sociedade actual e 

futura, no que diz respeito ao consumo de água potável para beber e higiene, uso 

agrícola e industrial e produção de energia, visando o desenvolvimento e crescimento 

económico (Vieira, 2003). Também neste sentido, a DQA visa ser uma política da 

água moderna, global e ambiciosa para a União Europeia, e tem como objectivo 

conduzir os países a adoptarem políticas, estratégias e medidas para se organizarem 

melhor em relação à gestão dos recursos hídricos, para que consigam prevenir e gerir 

mais eficientemente os desafios relacionados com estes, como por exemplo a 

qualidade e quantidade de água existente no meio natural, de forma a manter o 

equilíbrio sustentável dos recursos hídricos (Comissão Europeia, 2007). 

Segundo os estudos que têm vindo a ser realizados sobre o impacte das 

alterações climáticas nos recursos hídricos em Portugal, conclui-se que existe a 

tendência para o agravamento da assimetria regional da disponibilidade de água entre 

o norte e o sul do país, assim como do escoamento e da recarga dos cursos de água, o 

que terá implicações na quantidade e qualidade da água doce, assim como a partilha de 

bacias hidrográficas com Espanha, faz com que o regime hidrológico em Portugal 

dependa e varie com as condições meteorológicas e a disponibilidade hídrica em 

Espanha, também a subida do nível médio do mar provoca alterações na qualidade da 

água superficial e subterrânea junto à orla costeira, o que levará a uma redução 

generalizada da disponibilidade de água doce para consumo humano e para utilizações 

económicas, como é o caso da agricultura (Cunha et al., 2006). 

Em 1999 iniciou-se o Projecto Climate Change in Portugal. Scenarios, Impacts 

and Adaptation Measures, designado SIAM (Scenarios, Impacts and Adaptation 
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Measures), financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia, com o objectivo de realizar um avaliação integrada dos impactes e das 

possíveis medidas de adaptação às alterações climáticas em Portugal Continental. Este 

projecto é composto por duas fases, tendo a segunda fase, SIAM II, iniciado em 

Janeiro de 2002. De acordo com os resultados obtidos no projecto SIAM II (Santos e 

Miranda, 2006), as previsões resultantes dos impactes das alterações climáticas nos 

recursos hídricos portugueses são idênticas às da Europa. Segundo os resultados dos 

vários cenários estudados para o século XXI, existirá: 

• A redução global da escorrência média anual, o aumento da precipitação na 

região norte e decréscimo na região do centro e sul do país; 

• Aumento da assimetria sazonal da precipitação entre o norte e o sul;  

• Subida da temperatura média anual, sendo mais significativa no sul; 

• Redução da água disponível, devido à redução da recarga e ao aumento da 

evapotranspiração;  

• Aumento da assimetria entre o norte e o sul do país, em relação à disponibilidade 

de água; 

• Possível degradação dos ecossistemas fluviais dependentes das águas 

subterrâneas, devido à redução dos caudais de descarga dos aquíferos para os 

rios;  

• Nos aquíferos costeiros é esperado um aumento da contaminação salina devido 

ao aumento do nível do mar. 

Devido à redução do escoamento superficial dos aquíferos e ao aumento da 

temperatura, principalmente no verão e no sul do país, é provável que exista 

diminuição da qualidade da água dos aquíferos, como resultado do aumento da 

concentração de contaminantes e diminuição da concentração do oxigénio dissolvido. 

Portugal tem ainda a problemática de partilhar bacias hidrográficas com Espanha, pelo 

que é igualmente afectado pelas alterações climáticas e pelos fenómenos climáticos do 

país vizinho que afectem o regime hidrológico deste. Segundo as previsões as 

modificações de temperatura e da precipitação são semelhantes em ambos os países, o 

que causará ainda maior redução de disponibilidade hídrica em Portugal (Santos e 

Miranda, 2006). 
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III.2.1. A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

O aumento do conhecimento e da consciencialização sobre as alterações 

climáticas e os impactes verificados e esperados sobre os sistemas naturais, a 

actividade económica, o tecido social e a vida dos cidadãos, tem vindo a impor a 

necessidade de desenvolver políticas de adaptação e mitigação às alterações 

climáticas, neste sentido foi desenvolvida a Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas (ENAAC), que foi aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 24/2010, em 01 de Abril de 2010. 

Segundo a RCM nº 24/2010, a ENAAC encontra-se organizada em quatro 

objectivos, nomeadamente: 

1º Objectivo - recolha de informação para criar uma base científica e técnica; 

2º Objectivo - redução da vulnerabilidade e o aumento da capacidade de resposta; 

3º Objectivo - comunicação e divulgação dos impactes das alterações climáticas e 

da Estratégia, para promover maior participação dos agentes sociais; 

4º Objectivo - cooperação a nível internacional para a adaptação às alterações 

climáticas. 

A ENAAC contempla uma abordagem por sectores, tendo sido identificados 

alguns sectores considerados estratégicos para o desenvolvimento de acções de 

adaptação às alterações climáticas. As acções de adaptação preconizadas na ENAAC 

visam aumentar a capacidade de resiliência de diversas áreas e sectores estratégicos, 

nomeadamente da área dos recursos hídricos. Desta forma, a ENAAC visa constituir 

medidas para o controlo da procura de água, segurança do abastecimento de água para 

consumo humano, protecção e promoção do bom estado das massas de água e redução 

do risco de situações extremas de cheias e secas. Estas medidas deverão ser planeadas 

e implementadas, pelos agentes locais que interajam com o meio hídrico, à escala das 

bacias hidrográficas, das ilhas, no caso das Regiões Autónomas, dos sistemas de 

abastecimento de água para consumo humano e dos sistemas de drenagem e 

tratamento de águas residuais. Em relação às bacias hidrográficas internacionais, 

dever-se-á intensificar a colaboração com Espanha, de forma a desenvolver medidas 

de adaptação conjuntas (Comissão para as Alterações Climáticas, 2009). 

O impacte das alterações climáticas nos recursos hídricos em Portugal irá 

afectar diversas áreas, como por exemplo, a produção de energia, a agricultura, a 

pesca, algumas indústrias, principalmente, do tipo consumidor intensivo de água, a 
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qualidade de vida dos cidadãos (saúde e bem-estar) e o meio ambiente. De seguida, 

exemplificam-se alguns efeitos no desenvolvimento socioeconómico de acordo com 

que se encontra identificado no PNA (INAG, 2001), na ENAAC (Comissão para as 

Alterações Climáticas, 2009) e no estudo elaborado no âmbito do SIAM (Santos e 

Miranda, 2006). 

Em relação à produção de electricidade em Portugal, através das massas de 

água, não se prevê que a nível nacional haja um impacte muito significativo, pois 

apesar da produção ser afectada pela variação dos caudais hidrológicos, prevê-se que 

no Norte do país durante os meses de Inverno, ocorra um aumento do caudal nos rios 

Douro, Cávado e Lima, o que aumenta o potencial hidroeléctrico, enquanto no Centro 

e Sul do país, as previsões sugerem diminuição do potencial hidroeléctrico, no entanto 

esta redução não é significativa, porque a maioria dos aproveitamentos se situa nas 

bacias hidrográficas do norte do país.  

No caso da agricultura, a questão é um pouco mais complexa porque a maioria 

das culturas existentes dependem das condições edafoclimáticas e das disponibilidades 

de água para rega, o que implica a realização de estudos de adaptação das culturas às 

previsões das alterações do clima, do solo, dos recursos hídricos, seleccionar as 

variedades que melhor se adaptam aos climas quentes e secos e menos exigentes em 

água. Acentua-se a importância da gestão racional da água, através de sistemas 

eficientes de armazenamento, transporte, distribuição e aplicação, nomeadamente com 

a instalação de regadios mais eficientes, a modernização dos regadios existentes e 

inovação tecnológica.  

Também a actividade piscatória será afectada pelas alterações na temperatura 

da água do mar e por possíveis alterações na zona costeira determinadas 

principalmente pela subida do nível das águas, afectando as zonas estuarinas, como 

por exemplo o Tejo e o Sado, as Rias de Aveiro e Formosa que são importantes zonas 

para o desenvolvimento de espécies e que poderão vir a comprometer as mesmas.  

A indústria será potencialmente afectada pelos efeitos das alterações climáticas 

nos recursos hídricos, principalmente os sectores da indústria que dependem de 

grandes consumos de água e/ou que dependem de matérias-primas afectadas pelas 

alterações climáticas, como por exemplo, produtores de água engarrafada, bebidas e 

refrigerantes, as agro-indústrias e as indústrias de base florestal (pasta e papel, cortiça 

e madeira).  
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O abastecimento de água para consumo humano também poderá se encontrar 

comprometido no que diz respeito à qualidade da água, podendo provocar doenças 

como diarreia e cólera, caso não exista um adequado controlo da qualidade da água e 

um adequado tratamento. Também poderão ocorrer surtos de doenças de origem 

alimentar devido a eventuais períodos de seca prolongada e consequente aumento dos 

níveis de poluição da água e crescimento de agentes patogénicos.  

O impacto das alterações climáticas nos recursos hídricos afecta igualmente a 

saúde dos ecossistemas, a redução da disponibilidade de água e o aumento da 

temperatura da água o que poderá afectar o normal desenvolvimento das espécies. O 

aumento da temperatura da água, também poderá provocar impactes negativos no 

processo de refrigeração das centrais termoeléctricas, devido à maior dificuldade no 

cumprimento de normas ambientais, ao aumento dos caudais de descarga e de 

alteração na qualidade da água, principalmente no que diz respeito à temperatura da 

água de descarga. 

De acordo com o ponto 6, da RCM nº 24/2010, a resposta às alterações 

climáticas é formada por um conjunto de acções consecutivas, que envolve a definição 

dos cenários climáticos socioeconómicos, a identificação dos riscos e dos impactes 

inerentes às alterações climáticas, a gestão de medidas de adaptação e de mitigação de 

acordo com os riscos determinados, a avaliação e revisão das estratégias adoptadas 

para readaptação e a determinação da eventual necessidade de efectuar alterações e 

correcções às mesmas. Este é um processo dinâmico, que exige a contínua 

identificação dos perigos e riscos e da adopção de medidas de adaptação adequadas à 

realidade.  

Segundo a Comissão para as Alterações Climáticas (CAC, 2009), a 

operacionalização da ENAAC e a consequente implementação de medidas não 

depende somente do Governo mas de diversos actores públicos e privados e dos 

cidadãos, ou seja exige o envolvimento de um vasto conjunto de sectores e uma 

abordagem integrada nas acções a desenvolver referidas anteriormente. Para alcançar 

uma abordagem conjunta, o Governo deve fomentar uma integração progressiva das 

medidas de adaptação às alterações climáticas nas políticas sectoriais, nomeadamente, 

nas políticas de ocupação do solo, económicas, sociais, incluindo a actualização de 

normas e regulamentos. 

Assim, as Autoridades e Autarquias devem utilizar o conhecimento local, as 

organizações devem realizar análise de risco relacionadas com as alterações climáticas 
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e integrarem os resultados obtidos nas suas estratégias e medidas, os cidadãos devem 

adoptar os seus padrões de comportamento, por forma a aumentarem a sua capacidade 

de colaboração e de resposta a emergências relacionadas com o clima, assim como a 

adopção de práticas que contribuam para o combate e capacidade de resiliência às 

alterações climáticas. 

Para uma efectiva implementação da ENAAC, foi necessário criar uma 

estrutura organizacional composta por um Grupo de Coordenação, Comité Executivo 

(CECAC), Grupos de Trabalho Sectoriais e Painel Científico. O organograma da 

Figura 12 evidencia como é a interacção entre os diferentes grupos de trabalho. 

Figura 12 - Organograma para o desenvolvimento e implementação da estratégia 

 
Fonte: Comissão para as Alterações Climáticas, 2009, p.32 

 

III.3. Entidades Governamentais com responsabilidades na gestão dos Recursos 

Hídricos e na Regulação das Entidades Gestoras de Água 

O departamento governamental responsável pela matéria de ambiente e outras, 

nomeadamente o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 

do Território, prossegue as suas atribuições através de diversas entidades integradas 

directa ou indirectamente na administração do Estado, de órgãos consultivos e outras 

entidades, segundo o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 207/2006,de 27 de Outubro.  

O domínio da água é composto por seis grupos de entidades, designadamente, a 

Tutela Política, os Órgãos Consultivos, a Administração Pública da Água, os Sectores 
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Utilizadores e Entidades Reguladoras, as Estruturas Mistas e Associações e Entidades 

não governamentais (Figura 134). 
Figura 13 - Organização do Sector da Água em Portugal 

Fonte: INAG, 2010b 

Algumas das entidades mencionadas na figura 13, serão sucintamente 

abordadas de seguida, nomeadamente, as que foram consideradas como tendo um 

impacte directo nos serviços de abastecimento de água, ou seja, a Agência Portuguesa 

do Ambiente, a Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território, o 

Instituto da Água, as Administrações de Região Hidrográfica e a Entidade Reguladora 

dos Serviços de Águas e Resíduos. As missões e atribuições destas entidades 

encontram-se descritas na Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro e no Decreto-Lei nº 

207/2006, de 27 de Outubro, apesar de existir um outro conjunto de legislação que 

regula a existência e as atribuições dessas mesmas entidades, que participam 

activamente no desenvolvimento e implementação de políticas ambientais 

relacionadas com a gestão, preservação e protecção dos recursos hídricos, assim como 

na regularização e gestão da utilização dos mesmos com fins públicos, privados ou 

particulares.  

                                                 
4 A imagem apresentada encontra-se actualmente desactualizada, pois a sua origem é de 2010, no 

entanto, a mesma é mantida no Portal da Água, como o estudo efectuado refere-se essencialmente ao 

período 2004-2010, considerou-se importante manter a imagem e a informação correspondente. 
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A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de acordo com o nº1, do artigo 

13º, do Decreto-Lei nº 207/2006,de 27 de Outubro, tem por missão propor, 

desenvolver e acompanhar a execução das políticas de ambiente e de desenvolvimento 

sustentável, bem como, assegurar a participação e a informação do público em geral.  

No nº1, do artigo 13º, do mesmo Decreto-Lei, encontram-se descritas as 

atribuições da APA, algumas das quais são o planeamento e a execução das políticas 

de ambiente, abrangendo diversas áreas relacionadas com o ambiente, tais como, 

alterações climáticas, resíduos, solos, poluição, segurança ambiental e das populações, 

entre outras, assegurar a cooperação com as entidades competentes, a transposição e o 

cumprimento do direito internacional e comunitário em matéria de ambiente, 

desenvolver e acompanhar a execução das políticas de educação e formação dos 

cidadãos no domínio do ambiente, apoiar as organizações não governamentais de 

ambiente (ONGA) e promover a participação do público em matéria de ambiente, 

entre outras. 

A Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAOT), 

segundo o Decreto-Lei nº 207/2006,de 27 de Outubro, é um serviço que integra a 

administração directa do Estado, no âmbito do extinto MAOTDR, presentemente 

designado por Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território 

(MAMAOT). De acordo com o nº1, do artigo 11º, do Decreto-Lei nº 207/2006, a 

IGAOT tem por missão a apreciação da legalidade e regularidade dos actos praticados 

pelos serviços e organismos do MAMAOT e assegurar o cumprimento da legalidade 

nas áreas do ambiente e do ordenamento do território por parte de entidades públicas e 

privadas. Em relação às atribuições da IGAOT, estas encontram-se definidas no nº2, 

do artigo 11º, do mesmo decreto-lei, algumas delas prendem-se com a apreciação da 

conformidade legal e regulamentar, realização de auditoria aos sistemas e 

procedimentos de controlo interno e exercer o controlo técnico, sobre todos os 

serviços e organismos do MAMAOT, ou sujeitos à tutela do respectivo ministro. 

Assim como assegurar a realização de inspecções para verificação do cumprimento de 

normas legais e regulamentares em matérias de incidência ambiental, em 

estabelecimentos, locais ou actividades a elas sujeitos, bem como impor medidas 

preventivas que previnam, corrijam ou eliminem situações de perigo grave para a 

saúde, a segurança das pessoas e bens e o ambiente. 

O Instituto da Água, I.P. (INAG, I.P.), é uma entidade pública, criada através 

do Decreto-Lei nº 187/93, de 24 de Maio e a sua orgânica aprovada pelo Decreto-Lei 
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nº 191/93, de 24 de Maio. O INAG é o instituto responsável pela prossecução das 

políticas nacionais no domínio dos recursos hídricos e do saneamento básico, tem 

funções essencialmente reguladoras e coordenadoras e representa o Estado como 

garante da política nacional das águas. De acordo com o nº1, do artigo 3º, do Decreto-

Lei nº 135/2007,de 27 de Abril, o INAG, IP, tem como missão “propor, acompanhar e 

assegurar a execução da política nacional no domínio dos recursos hídricos de forma a 

assegurar a sua gestão sustentável, bem como garantir a efectiva aplicação da Lei da 

Água”. Algumas das suas atribuições, de acordo com o nº2, do artigo 3º, do Decreto-

Lei nº 135/2007,de 27 de Abril, estão relacionadas com o facto de exercer funções de 

Autoridade Nacional da Água, prestar apoio ao Governo na definição da política de 

gestão dos recursos hídricos, assegurar a protecção, o planeamento e o ordenamento 

dos recursos hídricos, promover o uso eficiente da água e o ordenamento dos usos das 

águas, promover a conciliação de eventuais conflitos que envolvam utilizadores de 

recursos hídricos, coordenar, ao nível nacional, a adopção de medidas excepcionais em 

situações extremas de seca ou de cheias, promover a elaboração e a execução da 

estratégia de gestão integrada da zona costeira e assegurar a sua aplicação ao nível 

regional, entre outras. Existem cinco Administrações de Região Hidrográfica (ARH, 

I.P.), estas são entidades públicas, criadas no âmbito do cumprimento da Directiva 

Quadro, de acordo com o nº1, do artigo 9º, da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro:  

• ARH do Norte, que abrange as Regiões Hidrográficas1, 2 e 3; 

• ARH do Centro, que abrange a Região Hidrográfica 4; 

• ARH do Tejo, que abrange a Região Hidrográfica 5; 

• ARH do Alentejo, que abrange as Regiões Hidrográficas 6 e 7; 

• ARH do Algarve, que abrange a Região Hidrográfica 8. 

Segundo o nº1, do artigo3º, do Decreto-Lei nº 208/2007, de 29 de Maio, a 

missão das ARH é a protecção e valorização das componentes ambientais das águas, 

assim como a gestão sustentável dos recursos hídricos. Algumas das atribuições das 

ARH, que se encontram definidas no nº2, do artigo3º, do Decreto-Lei nº 208/2007, de 

29 de Maio, são: elaboração e execução dos planos de gestão de bacias hidrográficas e 

dos planos específicos de gestão das águas, assim como definir e aplicar os programas 

de medidas, análise e emissão de títulos de utilização dos recursos hídricos e fiscalizar 

o cumprimento da aplicação dos mesmos, realizar a análise das características da 

respectiva região hidrográfica e das incidências das actividades humanas sobre o 
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estado das águas, monitorizar a qualidade da água de acordo com o programa de 

monitorização definido pelo INAG, realizar a análise económica das utilizações das 

águas e aplicar um regime económico e financeiro nas bacias hidrográficas, promover 

a requalificação dos recursos hídricos e a sistematização fluvial, participar na 

elaboração dos planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas, nos planos de 

ordenamento da orla costeira e nos planos de ordenamento dos estuários na área da sua 

jurisdição, elaborar o registo das zonas protegidas e identificar as zonas de captação 

destinadas a água para consumo humano. As ARH, I.P. têm outras atribuições no 

âmbito da Lei da Água, que se encontram definidas no nº5, do artigo 9º, da Lei nº 

50/2005, de 29 de Dezembro. 

No que diz respeito às actividades de abastecimento de água às populações, de 

saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos sólidos urbanos, estas são 

actividades que constituem monopólios naturais ou legais de cariz local ou regional e 

que têm um relevante impacte no bem-estar dos cidadãos, na saúde pública, na 

segurança colectiva das populações, nas actividades económicas e na protecção do 

ambiente, como tal carecem de um sistema de regulação consistente de forma a 

compensar a inexistência de mecanismos de auto-regulação, que caracterizam os 

mercados concorrenciais e desta forma contribua para o aumento da eficácia e da 

eficiência das entidades gestoras, evitando igualmente a prestação de serviços de 

menor qualidade e de preço mais elevado. Assim, em 1995, de forma a garantir a 

regulação e o controlo dos serviços prestados pelos sistemas multimunicipais e 

municipais de captação, tratamento e distribuição de água para consumo público, dos 

sistemas de recolha, tratamento e rejeição de efluentes e dos sistemas de recolha e 

tratamento de resíduos sólidos, foi criado um observatório nacional, através do 

Decreto -Lei n.º 147/95, de 21 de Junho. Este observatório nacional era responsável 

pela regulação e controlo e tinha como objectivo o reforço das medidas e dos 

instrumentos necessários à regulação dos serviços públicos de águas e resíduos. Mais 

tarde em 1997, com a crescente complexidade das questões relacionadas com a 

prestação de serviços destes sistemas e a influência que têm sobre a qualidade de vida 

e segurança da população, o observatório nacional foi extinto dando lugar a uma 

entidade reguladora, o Instituto Regulador de Águas e Resíduos, I.P. (IRAR, I. P.), 

criado pelo Decreto -Lei n.º 230/97, de 30 de Agosto. O IRAR tinha como 

responsabilidade a regulação dos serviços anteriormente mencionados, acrescido da 

responsabilidade pela promoção da qualidade das actividades desenvolvidas por estes 
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sistemas, no âmbito dos serviços prestados, a responsabilidade de regulação dos 

serviços de água e de resíduos foi sendo estendida à qualidade de água para consumo 

humano, à verificação de disposições relativas aos preços de serviços prestados pelas 

entidades gestoras de águas e de resíduos. Em 2009, através do Decreto-Lei n.º 

277/2009, de 2 de Outubro, procedeu-se novamente à reavaliação da missão e 

atribuições da entidade reguladora, o que levou a que passasse a ser designada por 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, I.P. (ERSAR, I.P.). De 

acordo com o artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 277/2009, de 2 de Outubro, a missão da 

ERSAR “é a regulação dos sectores dos serviços de abastecimento público de água, 

de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos e o 

exercício de funções de autoridade competente para a coordenação e fiscalização do 

regime da qualidade da água para consumo humano.” As atribuições da ERSAR 

encontram-se descritas no artigo 5º, do Decreto-Lei n.º 277/2009, de 2 de Outubro, 

algumas das quais são: 

• Assegurar a regulação dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de 

águas residuais urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos; 

• Assegurar a regulação estrutural do sector de abastecimento de água, de 

saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos e 

colaborar na formulação das políticas e dos diplomas respeitantes a estes serviços;  

• Assegurar a regulação económica das entidades gestoras, assim como 

supervisionar e avaliar as tarifas e outros aspectos económico -financeiros; 

• Execução de funções de acordo com o estatuto de autoridade competente para a 

qualidade da água para consumo humano, assim como assegurar a aplicação e o 

cumprimento da legislação aplicável e analisar as reclamações dos utilizadores e 

os conflitos que envolvam as entidades gestoras; 

• Assegurar a regulação da qualidade de serviço prestado e avaliação do 

desempenho dessas entidades; 

• Promover a disponibilização e divulgação pública de informação da actividade das 

entidades gestoras; 

• Acompanhar a evolução do sector e a implementação de planos estratégicos, 

propor legislação relevante e medidas relacionadas com a equidade e políticas 

tarifárias para o sector; 

• Elaborar recomendações e pareceres sobre o sector. 
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CAPÍTULO IV: PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA 

IV.1. Controlo e medidas para garantir a qualidade da água para consumo 

humano 

Até meados do século XX, o controlo da qualidade da água para consumo 

humano era muito precário, ou seja, o controlo era feito através das suas características 

organolépticas, isto é, se a água se apresentava límpida, se tinha sabor agradável e se 

tinha ou não cheiro. No entanto, este tipo de avaliação veio a revelar-se falível, pois 

não permitia proteger a saúde pública contra microorganismos patogénicos nem contra 

substâncias químicas perigosas presentes na água (Pato, 2011). 

Ainda no século XIX, o médico John Snow estudou algumas das epidemias 

que aconteceram na época, nomeadamente a epidemia de cólera de 1854, que decorreu 

em Londres e que provocou o óbito a mais de 600 pessoas, em menos de uma semana. 

O estudo culminou com a publicação de um livro On the Mode of Communication of 

Cholera, onde se evidencia a relação entre a contaminação da água com a transmissão 

da doença, tendo sido este considerado o primeiro tratado de Epidemiologia. 

Posteriormente, com o trabalho desenvolvido por Pasteur houve a comprovação, 

através de bases científicas, da associação entre a qualidade da água e a saúde pública 

(Ceballos et al., 2009). Após várias vagas de surtos epidémicos de cólera e de febre 

tifóide que ocorreram em alguns países europeus e nos Estados Unidos da América, no 

final do século XIX e início do século XX, percebeu-se, a necessidade de serem 

criados meios técnicos e meios legais para garantir o fornecimento de água potável 

através dos sistemas públicos de abastecimento, assim como a criação de condições de 

saneamento (Vieira et al., 2005; Pato, 2011). Também a crescente pressão demográfica 

sobre os centros urbanos, que não possuíam infra-estruturas de abastecimento de água 

e de saneamento básico suficientes para comportar o crescimento populacional, 

contribuiu para o aumento dos riscos e dos surtos epidémicos verificados neste período 

(Pato, 2011). Esta situação originou uma preocupação crescente com o fornecimento 

de água destinada ao consumo humano, devido à relação directa com a saúde pública e 

com o desenvolvimento socioeconómico. A sua resolução exigiu o desenvolvimento e 

construção de infra-estruturas de transporte e armazenamento de água potável, de 

infra-estruturas adequadas para os esgotos, a criação de instalações sanitárias nas 

habitações e a ligação das mesmas aos sistemas urbanos de água e esgotos das cidades 

(Pato, 2011). Uma outra importante medida implementada em diversos países foi o 
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estabelecimento de normas paramétricas sobre a qualidade da água destinada a 

consumo humano, que têm evoluído constantemente, ou seja, o estabelecimento de 

valores máximos para contaminantes que possam estar presentes na água e indicadores 

da qualidade da água (Vieira et al., 2005). Na sequência de vários estudos científicos 

realizados, na época, verificou-se que o Cloro era uma substância capaz de eliminar os 

microorganismos patogénicos presentes na água, pelo que a Inglaterra e os Estados 

Unidos da América resolveram adoptar essa solução de forma a garantir a desinfecção 

da água fornecida à população através dos sistemas de abastecimento públicos (Vieira, 

2007) e que foi sendo adoptada por muitos países.  

Na primeira metade do século XX, foram sendo desenvolvidos diversos 

métodos e técnicas de tratamento da água com o objectivo de clarificação e remoção 

de organismos patogénicos da água, nomeadamente, coagulação, floculação, 

decantação, filtração e desinfecção (Ceballos et al., 2009).  

A partir da segunda metade do século XX, com o desenvolvimento agrícola e 

industrial, a utilização e produção de substâncias químicas tornou-se muito mais 

intensa, como por exemplo agrotóxicos, fármacos, compostos disruptores endócrinos, 

biocidas, entre outros, que são lançados nos recursos hídricos directa ou 

indirectamente e que são passíveis de afectar o método “tradicional” de tratamento da 

água para consumo humano, dependendo da concentração destes compostos na água 

de origem e da capacidade de autodepuração da água, o que implica a necessidade de 

desenvolver e empregar novos métodos de tratamento mais específicos e por vezes 

mais complexos, como por exemplo, flotação, métodos de filtração especiais, novos 

produtos químicos para o tratamento da água, entre outros (Ceballos et al., 2009).  

Presentemente, todos os anos continuam a morrer mais de dois milhões de 

pessoas, na maioria crianças com idade inferior a cinco anos, devido a doenças, como 

doenças gastrointestinais, diarreias, febres tifóide, cólera, hepatites, etc., relacionadas 

com o consumo de água contaminada, escassas condições de higiene e saneamento 

inadequado (WHO, 2005; WHO, 2007). Porém, as doenças epidémicas e endémicas 

relacionadas com o consumo de água “não-segura”, ou seja água com qualidade 

comprometida no que diz respeito a alguns parâmetros biológicos, químicos ou físicos, 

também é passível de ocorrer em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Os dados resultantes das investigações científicas, do conhecimento da 

resistência de alguns microorganismos ao efeito desinfectante do Cloro e das 

consequências para a saúde humana resultantes da exposição a algumas substâncias 
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químicas perigosas, que possam estar presentes na água, vieram demonstrar a 

necessidade de encontrarem-se novas soluções para assegurar um eficaz tratamento e 

desinfecção da água, de forma a garantir o fornecimento de água “segura” à 

população.  

O conceito de água segura (safety), destinada ao consumo humano, começou a 

emergir nas últimas décadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 

2008), este conceito significa que a água consumida não apresenta qualquer risco para 

a saúde humana independentemente da sensibilidade e idade dos consumidores, sendo 

que as crianças, os idosos, as pessoas debilitadas e as pessoas que habitam em locais 

sem saneamento básico encontram-se mais susceptíveis de sofrerem doenças 

originadas pelo consumo de água.  

Apesar da crescente preocupação, a nível mundial, em garantir o fornecimento 

de água potável à população e a criação de sistemas de abastecimento de água mais 

eficazes, os dados presentes no relatório Progress on Drinking Water and Sanitation: 

2012 Update, elaborado pela WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water 

Supply and Sanitation revelam que entre 1990 e 2010, mais de 2 mil milhões de 

pessoas tiveram acesso a água potável e cerca de 1,8 mil milhões tiveram acesso a 

saneamento, no entanto, em 2011, o número total de pessoas com acesso a água 

potável era de 6,1 mil milhões de pessoas (89% da população mundial) o que 

representa um progresso e caminhar para o cumprimento do objectivo pretendido nos 

ODM (Figura 14).  

Esta evolução deve-se ao envolvimento e comprometimento dos líderes 

governamentais, de entidades do sector público e privado, ONGs, ONGAs e das 

comunidades, que têm trabalhado em conjunto, no desenvolvimento de estratégias, 

projectos, investimentos em novas tecnologias, novas soluções e modernização das 

infra-estruturas dos sistemas de abastecimento de água, contribuindo igualmente para 

o desenvolvimento sustentável (WHO, 2008; WHO/UNICEF, 2012, p.2). O relatório 

indica que ainda existem mais de 780 milhões de pessoas sem terem acesso a água 

potável e 2,5 mil milhões sem acesso a saneamento. Se a evolução continuar ao 

mesmo ritmo, em 2015, data limite para cumprimento dos objectivos dos ODM, cerca 

de 92% da população global terá acesso a água potável, no entanto, ainda existirão 605 

milhões sem acesso a água potável e 2,4 mil milhões sem acesso a saneamento 

(WHO/UNICEF, 2012, p.2). De forma a garantir o acesso à água potável e ao 

saneamento básico, a todas as pessoas, foi decidido durante a World Summit for 
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Sustainable Development, que decorreu em 2002, que estes dois assuntos deveriam 

estar contemplados nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), pelo que 

foi elaborada a meta C, do objectivo 7, que refere “Halve, by 2015, the proportion of 

people without sustainable access to safe drinking water and sanitation” (UNGA, 

A/RES/64/292, de 3 Agosto de 2010, p.2).  

Figura 14 - Evolução do acesso a água potável pela população mundial 

Representação dos Progressos alcançados para cumprimento da meta 
relacionada com o acesso a água potável (meta C, objectivo 7, ODM) 

Evolução entre 
1990 e 2010 

Fonte: WHO/UNICEF, 2012, p.5, 6 

Os objectivos dos ODM foram criados para serem aplicados a todos os países, 

apesar dos países mais problemáticos em relação ao acesso a água potável e com 

maior número de doenças pelo consumo, contacto com água e falta de saneamento 

básico serem países pobres ou subdesenvolvidos, pelo que no mapa, da Figura 14, está 

representada a actual situação do cumprimento dos objectivos globais dos ODM 

relacionados, somente, com o acesso a água potável, que foram transpostos para as 

políticas e estratégias nacionais. O mapa demonstra que alguns dos países (19 dos 50) 

da região da África subsaariana não apresentam melhorias significativas no acesso a 

água potável e não estão a caminhar para o cumprimento dos objectivos, assim como 

alguns países do Médio Oriente e da Ásia central. O gráfico da Figura 14 representa a 

evolução global das origens da água potável, entre 1990 e 2010, decomposto em 

quatro categorias, nomeadamente, águas superficiais, sistemas de condutas, outras 

origens e sem evolução, de acordo com os dados apresentados no gráfico, verifica-se 
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um grande aumento dos sistemas de condutas de água e de outras fontes de água 

potável, como por exemplo, poços particulares, sistemas de aproveitamento da água 

das chuvas e criação de fontanários (WHO/UNICEF, 2012, p.5) 

O aumento da população com acesso à água, preconizada na meta C, do 

objectivo 7, dos ODM, tem impactes directos e indirectos em todos os outros 

objectivos dos ODM, devido à saúde e bem-estar das pessoas depender do consumo de 

água potável, assim como o desenvolvimento socioeconómico depender da existência 

de água e do acesso à mesma. O acesso a água potável, pela população, contribuirá 

directamente para alcançar o objectivo 4 “Reduzir a Mortalidade Infantil”, objectivo 5 

“Melhorar a Saúde Materna” e o objectivo 6 “Combater o VIH/SIDA, a malária e 

outras doenças” (WHA, 2011).  

Devido à relevância do objectivo presente nos ODM, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas designou que o período de 2005-2015 correspondesse à Década 

Internacional de Acção “Água para a Vida, 2005-2015”, a partir da Resolução 

A/RES/58/217, em Dezembro de 2003:  

“2. Decides that the goals of the Decade should be a greater focus on water related 

issues at all levels and on the implementation of water-related programmes and 

projects, while striving to ensure the participation and involvement of women in water-

related development efforts, and the furtherance of cooperation at all levels, in order to 

help to achieve internationally agreed water-related goals contained in Agenda 21(…) 

and, as appropriate, those identified during the twelfth and thirteenth sessions of the 

Commission on Sustainable Development;” 

No seguimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas Nações 

Unidas e outras organizações internacionais, com o objectivo de contribuir para que 

todas as pessoas tenham acesso a água potável, a 28 Julho de 2010, a Assembleia 

Geral das Nações Unidas, através da votação dos vários países5 classificou o acesso a 

água limpa e segura para consumo humano e o saneamento básico como um direito 

humano, fundamental para o bem-estar e cumprimento dos outros direitos humanos, 

através da Resolução nº 64/292: “1. Recognizes the right to safe and clean drinking 

water and sanitation as a human right that is essential for the full enjoyment of life 

and all human rights”. A Resolução refere a necessidade dos Estados e das 

organizações internacionais providenciarem recursos financeiros para a construção de 

                                                 
5Votação dos países: 122 votos a favor, 41 abstenções, 29 ausentes e 0 votos contra 
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infra-estruturas e obtenção de tecnologia que permitam assegurar o fornecimento de 

água potável e saneamento a todas as pessoas. 

O acesso a água segura e a saneamento básico, como um direito humano, tem 

grandes impactes positivos no desenvolvimento socioeconómico dos países, porque 

permitirá alterar o paradigma de que o acesso à água potável segura e ao saneamento 

básico não é um bem ou serviço, puramente comercial, mas um direito legal, o que 

contribuirá, à partida, para alcançar os ODM relativos ao acesso a água segura, mais 

rapidamente e em mais países, originando um aumento da participação de vários 

actores sociais, através da adopção dos meios e mecanismos disponíveis no sistema de 

direitos humanos das Nações Unidas, pelo que os Governos serão responsabilizados 

pela concretização do direito à água e ao saneamento6. 

 

IV.2. Avaliação da qualidade da água destinada ao consumo humano 

A avaliação da qualidade da água destinada ao consumo humano tem sido 

efectuada através da detecção de indesejáveis constituintes microbiológicos, físicos, 

químicos e radiológicos, potencialmente perigosos para a saúde humana, através da 

análise de conformidade dos resultados obtidos na monitorização da qualidade da água 

fornecida aos consumidores, designada por “fim-de-linha”, tendo como referência e 

limite os valores paramétricos estipulados nas normas nacionais e regionais legalmente 

estabelecidas (Vieira et al., 2005; WHO, 2011), o que tem garantido adequados 

padrões de qualidade da água para consumo humano e um nível de confiança positivo 

dos consumidores, principalmente nos países desenvolvidos (Vieira et al., 2005). 

A verificação da qualidade da água para consumo humano e a avaliação do 

risco poderá ser efectuada pelas entidades gestoras dos sistemas de abastecimento, por 

entidades reguladoras, ou pela combinação das duas, esta verificação deve incidir em 

quatro campos – microbiológico, químico, radioactivo e físico (Vieira et al., 2005; 

WHO, 2011).  

Os desafios e as mudanças que estão a ocorrer a nível global, tais como o 

desenvolvimento socioeconómico, o crescimento da população, os movimentos 

migratórios e as alterações climáticas exercem fortes pressões sobre os recursos 

hídricos, reflectindo-se na qualidade e quantidade de água disponível, o que aumenta o 

                                                 
6 in http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml, acesso em 07 de Janeiro de 2012 
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risco para a saúde humana devido à potencial transmissão de doenças (WHO, 2011). 

No entanto, muitos dos microorganismos e das substâncias químicas perigosas podem 

ser reduzidas ou eliminadas através de processos de tratamento adequados, de forma a 

garantir o cumprimento dos limites legais estabelecidos e o fornecimento de água 

segura destinada ao consumo humano (Vieira et al., 2005; WHO, 2008; WHO, 2011).  

Nos últimos anos, tem vindo a aumentar a preocupação respeitante à presença 

de determinadas substâncias químicas de origem farmacêutica na água, devido à 

introdução destas substâncias nas águas residuais, através dos processos de excreção 

humana e animal e posterior presença nos cursos de água, no entanto estas substâncias 

conseguem ser retiradas da água destinada ao consumo humano através de processos 

de tratamento convencionais e adequados. Este risco deverá ser minimizado através da 

realização de campanhas de informação e sensibilização direccionadas para a 

sociedade sobre a utilização e consumo excessivo de substâncias químicas e descargas, 

não controladas, de águas residuais e contaminadas para o meio ambiente (WHO, 

2011). 

Os parâmetros estéticos (sabor, cor e cheiro) são os mais sensíveis para o 

consumidor, pois são de apreciação imediata e podem levar o consumidor a questionar 

a qualidade da água. A dificuldade que existe para as diversas entidades gestoras de 

água, em relação a garantir a satisfação da população abastecida é que a confiança e a 

satisfação dos consumidores na água que consomem dependem de vários factores, tais 

como, geográficos, culturais, individuais e ambientais, o que faz com que a sua 

percepção seja variável (WHO, 2011). 

 

IV.3. Origem e Estruturação do “Plano de Segurança da Água” 

A Organização Mundial da Saúde, desde 1958, publica periodicamente (1963, 

1971, 1985, 1996, 1997, 2002, 2004, …, 2011) um Guia orientador dedicado à 

qualidade da água para consumo humano sob o título International Standards for 

Drinking Water, instituindo uma metodologia de verificação da conformidade das 

características da água destinada ao consumo humano com valores pré-estabelecidos, 

através de programas de amostragem do “produto-final” (Vieira et al., 2005). 

Este Guia tem como principal objectivo promover a protecção da saúde 

pública, através de recomendações e orientações dirigidas a organismos reguladores da 

área da saúde, a governantes e respectivos conselheiros, para que possam avaliar as 
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normas e os requisitos legais existentes e identificar a necessidade de novas medidas, 

de acordo com o quadro nacional, este guia pode ser igualmente usado como 

documento orientador por outras organizações de diversos sectores de actividade 

(WHO, 2011). O objectivo primordial conducente à elaboração deste Guia tem sido 

conseguido, ou seja, as metodologias recomendadas têm sido aplicadas nos 

procedimentos legislativos de muitos países e tem-se verificado um avanço 

significativo na protecção da saúde pública, em todo o mundo (Vieira et al., 2005). 

A abordagem da gestão preventiva dos riscos nos sistemas de abastecimento de 

água surge na Austrália, por volta de 2000, quando algumas entidades gestoras de 

água australianas tiveram a iniciativa de adaptar algumas práticas de controlo da 

qualidade do produto, ao longo da fase de produção, aos sistemas de abastecimento de 

água.  

“In the Australian water industry, risk management and quality management 

are increasingly being used as a means of assuring drinking water quality by 

strengthening the focus on more preventive approaches. Some water authorities have 

implemented management systems based on ISO 9001 (Quality Management), ISO 

14001 (Environmental Management), AS/NZS 4360 (Risk Management) or more 

recently the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system that has 

been adopted internationally by the food industry.” (NHMRC, 2003, p. 2–1). 

 

Estas práticas foram estudadas e foi criada uma metodologia adequada para a 

gestão preventiva dos riscos, que inclui elementos de algumas normas (HACCP, ISO 

9001 e AS/NZS 4360) a aplicar aos sistemas de abastecimento de água, desde a 

origem até ao consumidor final. O objectivo é que esta metodologia possa ser 

implementada por todas as entidades gestoras de água australianas, pelo que foi 

introduzida nas recomendações Australian Drinking Water Guidelines, elaboradas 

pela National Water Quality Management Strategy, em 2003 (NHMRC, 2003, p. 2–1). 

O sucesso da implementação desta metodologia fez com que a Organização 

Mundial da Saúde, procedesse à análise e avaliação da experiência destas entidades, 

através da colaboração de vários especialistas e encontros sobre a temática, resultando 

no desenvolvimento da metodologia “Plano de Segurança da Água”, que foi 

introduzida nas GDWQ, desde 2004 (Davison et al., 2005). 

No âmbito do Congresso Mundial da Água, que decorreu em Marraquexe, em 

2004, a International Water Association, publicou a The Bonn Charter for Safe 



89 

Drinking Water7, com a finalidade de fomentar a adopção de metodologias de gestão 

dos riscos por parte das entidades gestoras de água, nomeadamente o Plano de 

Segurança da qualidade da água de consumo e a criação de um quadro de referência 

para garantir o abastecimento de água segura à população, a ser adoptado, 

principalmente, pelos governos, autoridades de saúde, entidades oficiais relacionadas 

com os serviços de água, e entidades gestoras de água. A elaboração da Carta de Bona 

foi o resultado da cooperação entre várias entidades, nomeadamente o Centro 

Cooperativo de Investigação para a Qualidade da Água e Tratamento da Austrália, a 

Associação Técnica e Cientifica Alemã, a Agência Americana de Protecção 

Ambiental, o Instituto de Regulação para a Água Potável do Reino Unido e outras 

(Vieira, 2008). Esta Carta é baseada em nove princípios fundamentais “considerados 

essenciais na criação de um enquadramento de gestão para o abastecimento seguro 

de água para consumo humano” (IRAR, 2005, p.9) pelo que constitui uma declaração 

de boas práticas por parte das Entidades Gestoras, nomeadamente:  

• A gestão do processo de abastecimento de água deve ser estruturada no contexto 

da gestão de todo o ciclo da água; 

• Devem ser implementados sistemas de controlo de gestão dos riscos 

identificados, ao longo do sistema de abastecimento de água, de forma a garantir 

a qualidade da água em vez do actual processo de verificação no “fim de linha”; 

• Promover a cooperação e a realização de parcerias entre os stakeholders, 

Governos, entidades reguladoras, entidades gestoras de água, autoridades locais, 

autoridades de saúde, organizações ambientais, fabricantes de produtos e 

materiais a utilizar e aplicar nos sistemas de abastecimento de água, e os 

próprios consumidores; 

• Reforçar a confiança, a comunicação e a transparência com os stakeholders;  

• Definição clara das responsabilidades e atribuições das entidades que interagem 

como o fornecimento de água à população, através do estabelecimento de 

disposições legais e institucionais; 

• A tomada de decisões sobre o fornecimento e abastecimento de água destinada 

ao consumo humano deve ser transparente; 

                                                 
7 Em português denominada por “Carta de Bona para o abastecimento Seguro e Água para Consumo 

Humano, habitualmente designada por “Carta de Bona”. 
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• A qualidade da água fornecida deve ser de qualidade e segura, mas a aplicação 

de requisitos de qualidade deve ter em consideração o contexto geográfico e 

espacial. 

• O preço da água deve ser estabelecido tendo em consideração os custos inerentes 

ao processo de captação, tratamento e distribuição de água e ao facto de esta ser 

essencial à vida, pelo que o preço estabelecido deve permitir que as pessoas mais 

desfavorecidas também tenham direito a consumirem e utilizarem água potável; 

• Reforçar e recorrer mais ao conhecimento científico para a adopção de medidas 

que visem assegurar a qualidade da água abastecida, assim como adoptar 

estratégias e planos, tendo em consideração as especificidades e os contextos 

envolventes dos países. 

A OMS através da 3ª edição das Guidelines for Drinking Water Quality 

(GDWQ), de 2004, apresenta um conjunto de recomendações para assegurar a 

qualidade da água, nomeadamente um quadro para o abastecimento de água segura, 

para os Governos e instituições públicas, nomeadamente autoridades reguladoras, 

autoridades de saúde, entidades inspectoras, visando garantir o abastecimento de água 

segura à população e a protecção da saúde pública e uma metodologia de gestão 

preventiva dos riscos, designada “Plano de Segurança da Água” (PSA), para 

implementação pelas entidades gestoras de água. Estas recomendações podem ser 

transpostas para normas nacionais ou regionais, adaptando-as de acordo com as 

condições ambientais, sociais, económicas e culturais existentes (WHO, 2004; WHO, 

2008). 

A metodologia PSA implica uma modificação na abordagem clássica do 

controlo de qualidade da água, isto é, em detrimento da monitorização de 

conformidade de “fim-de-linha” da água, as recomendações vão no sentido de uma 

abordagem de segurança preventiva, desde a origem até ao consumidor final, através 

da incorporação de metodologias de identificação de perigos, avaliação e gestão de 

riscos e práticas adequadas na manipulação dos sistemas de abastecimento (Vieira et 

al., 2005).  

Atendendo ao facto de existirem vários contaminantes químicos e biológicos 

que podem ser encontrados na água para consumo humano, cuja proveniência pode ser 

das origens da água captada ou do sistema de abastecimento de água, e alguns dos 

quais podem ter efeitos adversos na saúde dos consumidores, é fundamental estudar a 
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mesmo, através da identificação de perigos e avaliação dos riscos, bem como na 

determinação e implementação de medidas de mitigação (Vieira et al., 2005; WHO, 

2011).  
 

IV.4. Participação dos Stakeholders no abastecimento de água segura 

Para se garantir o abastecimento de água segura à população é necessária a 

participação de vários stakeholders, representados na Figura 16, que influenciam 

directa e indirectamente a qualidade da água desde a origem até à torneira do 

consumidor, na determinação de políticas, estratégias e medidas de mitigação e 

adaptação a implementar pelos vários stakeholders, para que os objectivos de 

abastecimento de água segura sejam alcançados (WHO, 2011; Breach, 2011). 

Figura 16 - Envolvimento dos Stakeholders 

 
Fonte: Breach, 2011 

Os Governos, pelo poder que lhes é conferido, são responsáveis pelo 

estabelecimento do quadro legal e institucional para o abastecimento de água destinada 

ao consumo humano, que poderá ser mais exigente através da redefinição de critérios 

de qualidade da água para consumo humano que garantam que a população consome 

água segura, tendo em consideração o contexto envolvente do respectivo país, 

reforçando desta forma a confiança dos consumidores (IRAR, 2005; WHO, 2011).  

Algumas das recomendações da OMS, presentes nas várias GWDQ, pelo 

menos desde 2004, e na Carta de Bona (IWA, 2004) para os Governos são que estes 
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devem estabelecer políticas reguladoras eficazes para todas as entidades gestoras, ou 

seja, a legislação deve definir, de forma clara, as funções e as responsabilidades legais 

das entidades gestoras e criar políticas sociais que assegurem que todos os cidadãos 

têm acesso aos serviços básicos, abastecimento de água e saneamento público, 

formarem entidades reguladoras independentes dos serviços de abastecimento de água 

à população, cujas responsabilidades e atribuições destas entidades devem ser 

definidas pelos Governos e encontrarem-se legisladas, assegurar que toda a população 

tem acesso a água segura, desenvolverem programas e estratégias para gestão e 

protecção dos recursos hídricos, sendo que a conservação dos mesmos é uma das 

responsabilidade dos Governos e das autoridades locais (WHO, 2004; IWA, 2004; 

IRAR, 2005).  

Em relação às atribuições da entidade reguladora, as propostas da WHO (2004) 

e da IWA (2004) são que esta entidade deve ser responsável pela revisão periódica e 

pelo controle regular de todos os aspectos relacionados com a segurança da água, 

contribuindo desta forma para assegurar a protecção da saúde pública, estas entidades 

deverão também desenvolver actividades de vigilância, designadamente, auditorias aos 

PSA implementados pelas entidades gestoras de água, inspecções sanitárias e 

verificação do cumprimento de aspectos de cariz institucional e comunitário (WHO, 

2004), esta entidade deverá colaborar com o governo na criação de políticas e 

programas relacionados com o estabelecimento de critérios de qualidade da água, 

destinada ao consumo humano, na regulação do funcionamento das entidades gestoras 

e no estabelecimento de um regime regulador da qualidade da água fornecida à 

população (IRAR, 2005). 

Em muitos países as entidades governamentais responsáveis pela gestão, 

regulação e vigilância da qualidade da água para consumo humano pertencem ao 

ministério com competências na área da saúde, noutros países essas actividades são 

efectuadas por entidades relacionadas com o ministério com competências na área do 

ambiente (WHO, 2011), que é o caso da entidade reguladora dos serviços de água de 

Portugal (ERSAR).  

No sentido de fomentar uma maior participação e responsabilização das 

entidades reguladoras no abastecimento de água segura à população, a OMS 

promoveu, em 2008, a criação de uma rede internacional de Reguladores da Qualidade 

da Água para Consumo Humano (designada por RegNet), cuja missão é “promover a 

protecção da saúde humana nos aspectos relacionados com a qualidade da água 
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destinada ao consumo humano através da promoção da excelência e da melhoria 

contínua dos diversos quadros regulatórios existentes” (ERSAR, 20118).  

A RegNet tem vindo a desenvolver uma série de documentos que visam dar 

resposta às várias incertezas que os Estados colocam sobre a regulação da qualidade da 

água para consumo humano (ERSAR, 2011). A entidade reguladora dos serviços de 

água de Portugal (ERSAR) é uma das entidades que pertence a esta rede. 

Os governos de diversos países, como por exemplo, Portugal, Espanha, França, 

Alemanha (países que integram a União Europeia e que adoptaram a Directiva-Quadro 

da Água), Reino Unido, Estados Unidos da América, Japão, etc. têm vindo a 

estabelecer diversas políticas e programas relacionados com a protecção e gestão dos 

recursos hídricos, concretizando as recomendações de diversas organizações 

governamentais e não-governamentais, tais como WHO, UNWater, UNEP, IWA. A 

realização das actividades inerentes à implementação destas políticas origina a 

necessidade de estabelecer ligações e parcerias com outros actores do sector 

económico, ambiental, social e da saúde, nomeadamente, através do estabelecimento 

de programas conjuntos (IWA, 2004; WHO, 2011).  

A OMS (2011), através das GDWQ, recomenda aos governos que avaliem a 

possibilidade de criarem e implementarem programas de educação e formação, com o 

objectivo de incentivar a adopção de boas práticas relacionadas com a utilização da 

água. Isto porque os consumidores e a população em geral têm um importante papel 

no fornecimento de água segura, sendo responsáveis pela potencial poluição dos 

recursos hídricos, estes devem estar conscientes da necessidade de desenvolverem 

actividades que não contribuam para a contaminação dos mesmos, de forma a não 

prejudicarem a qualidade da água captada e fornecida à população para consumo 

humano (WHO, 2011).  

Em relação às redes prediais, os consumidores são responsáveis por realizarem 

a manutenção periódica das mesmas, o que contribui para evitar problemas de 

qualidade na água que sai da torneira do consumidor. Existe um outro problema 

associado ao consumo doméstico, que é o facto de uma grande parte da população 

mundial consumir água proveniente de furos particulares, cuja água, normalmente, não 

é sujeita a controlo de qualidade, nem a processos de tratamento ou desinfecção, e 

efectuarem ligações desses furos à rede interna da canalização das casas, esta situação 

                                                 
8 in http://www.ersar.pt/website/Home.aspx, consultado em 17 de Fevereiro de 2012 
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pode ser crítica devido à potencial contaminação da água do sistema de abastecimento 

público, devido a deficientes ligações da rede e originar o retorno do fluxo de água 

misturada com água proveniente do furo particular, o que pode prejudicar a saúde 

pública (WHO, 2008).  

De uma forma resumida, a Figura 17 representa o que a OMS, através das 

GDWQ, tem vindo a recomendar aos governos e aos vários actores sociais, 

nomeadamente a implementação de uma abordagem preventiva e dinâmica que 

permita assegurar o abastecimento de água segura à população e o cumprimento dos 

objectivos relacionados com a protecção da saúde pública, através da regulação, 

planos de segurança da água e vigilância, na figura seguinte, também, estão 

representados os resultados e os impactes que se pretendem alcançar com a aplicação 

desta metodologia. 

Figura 17 – Evolução decorrente da implementação do PSA 

 
Fonte: Centers for Disease Control and Prevention, p. 22 

 

IV.5. Desenvolvimento do PSA na União Europeia 

A União Europeia tem vindo a implementar estratégias e programas, bem 

como, a deliberar recomendações e directivas, dirigidas aos Estados-membros, 

relacionadas com a necessidade de estabelecer uma gestão integrada dos recursos 
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hídricos (por exemplo a Directiva-Quadro da Água), de forma garantir a preservação e 

a sustentabilidade dos mesmos e assegurar o abastecimento de água segura destinada 

ao consumo humano (por exemplo a Directiva relativa à qualidade da água destinada 

ao consumo humano) e a protecção da saúde pública (Declaração de Parma) atendendo 

às recomendações e estudos de várias organizações governamentais, não 

governamentais e centros de investigação europeus, tais como as Nações Unidas, a 

OMS e a IWA.  

Após a emissão da 3ª edição das GWDQ (WHO, 2004), a União Europeia 

iniciou um programa cujo objectivo é desenvolver um documento guia para a 

implementação do Plano de Segurança da Água (PSA) nos países da União Europeia, 

assim como uma proposta de legislação para a adopção do PSA, com a colaboração da 

OMS (WHO, 2007, p.13 Water Safety Plans in the European Union). A primeira fase 

deste trabalho consistiu na análise da experiência adquirida com a implementação do 

PSA por diversas entidades gestoras de água, de vários países da União Europeia, e 

com sistemas de abastecimento de água de dimensões variáveis. Neste processo de 

identificação e de análise dos PSA implementados nas diferentes EG constatou-se que 

os mesmos se encontravam implementados e operacionalizados seguindo diferentes 

abordagens e que no caso das entidades gestoras de pequena dimensão muitas 

desconheciam a existência desta abordagem (WHO, 2007, p.28). 

A União Europeia também tem incentivado as iniciativas e a realização de 

investigação no domínio do ambiente e da qualidade da água para consumo humano 

(Alexandre, 2008, ERSAR), com o objectivo de melhorar os serviços de água, a 

qualidade da água abastecida, aumentar a confiança dos consumidores e reforçar a 

capacidade de resposta aos diversos desafios inerentes a este sector. 

A Directiva 98/83/CE que regulamenta a qualidade da água destinada ao 

consumo humano, encontra-se em processo de revisão, sendo expectável que haja a 

introdução do conceito do PSA na regulamentação e se aproxime a legislação europeia 

aos princípios metodológicos da gestão preventiva dos riscos recomendados pela OMS 

(Alexandre, 2008). 

A European Federation of National Associations of Water & Wastewater 

Services (EUREAU), em 2005, realizou um inquérito entre os seus membros para 

determinar se os princípios preconizados na Bonn Charter for Safe Drinking Water, 

elaborada, em 2004, pela IWA, estavam a ser adoptados e como estava a decorrer a 

implementação dos mesmos. Segundo a EUREAU (2005), as respostas das várias 
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entidades gestoras de água mostraram que os princípios presentes na Carta são 

compatíveis com a gestão dos sistemas de abastecimento de água por parte das 

mesmas, inclusivamente, muitas destas EG inquiridas já aplicam a totalidade ou 

alguns dos princípios presentes na abordagem do PSA, recomendado pela OMS e pela 

IWA. As respostas ao inquérito evidenciaram, também, que as EG que adoptaram 

estes princípios forneceram água de melhor qualidade para consumo humano.  

Em relação às entidades reguladoras dos serviços de água, as actividades de 

regulação e de controlo por estas desenvolvidas também se revelaram compatíveis 

com os Princípios presentes na Carta de Bona, o que se deve ao facto das entidades 

reguladoras de alguns países da Europa serem muito exigentes e rigorosas na 

regulação das actividades desenvolvidas pelas entidades gestoras de água de forma a 

garantir o abastecimento público de água com qualidade, o que se encontra muito 

próximo das responsabilidades e funções defendidas na Carta de Bona para as 

autoridades reguladoras (EUREAU, 2005).  

Devido a muitas EG, da Europa, já terem PSA implementados, do parecer da 

EUREAU em relação à implementação dos princípios da Carta de Bona e a 

abordagem recomendada pela OMS para a gestão do risco PSA, destacam-se os 

seguintes pontos: 

“(…) there would be benefit in adopting the WSP concept set out in the 

WHO guidelines and the Bonn Charter but under the principles of subsidarity in a 

way which is sufficiently flexible to be adapted to local situations. (…) Current 

management practices by most water suppliers already incorporate many of the 

principles of the WSP approach. We therefore see no benefit in formalising the 

approach by regulatory means at a European level. Given the wide variety of 

water supply systems and institutional arrangements in different MS, we believe 

that a common European Framework could apply the principles of the WSP 

approach at a local Member State level.” (EUREAU, 2005, p.2).  

A posição da EUREAU deve-se ao facto da abordagem legislativa e reguladora 

sobre os sistemas de abastecimento de água variar significativamente entre os vários 

Estados-membros “in some countries, technical codes of practice are verified by 

independent quality assurance schemes. A full debate needs to take place to establish 

the extent to which other policy instruments might be better able to achieve the desired 

results compared to legislation” (EUREAU, 2005, p.2). 
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IV.6. Desenvolvimento de abordagens de gestão dos riscos em diversos países 

A abordagem da gestão dos riscos em sistemas de abastecimento de água tem 

vindo a ser implementada por diversas entidades gestoras de água, em vários países, 

tanto desenvolvidos como em vias de desenvolvimento, sendo expectável que a 

aplicação desta metodologia se torne parte integrante da gestão da água (Rosén, L., et 

al., 2007). As Entidades Gestoras têm adoptado as recomendações da Organização 

Mundial de Saúde, presentes nas GDWQ (WHO, 2004), as recomendações da IWA 

através da Carta de Bona (IWA, 2004), recomendações existentes relacionadas com a 

gestão de risco na área alimentar, nomeadamente a ISO 2200 (Sistema de Gestão de 

segurança Alimentar) e a metodologia de HACCP, recomendações e legislação 

existentes, neste âmbito, em alguns países, como é o caso da Austrália.  

A primeira experiência conhecida de implementação de uma abordagem de 

gestão de risco foi pela empresa Melbourn Water, em 1999, na Austrália, desde então 

foram conhecidas outras experiências idênticas de aplicação de metodologias de 

avaliação e gestão de riscos (Vieira, 2010).  

Figura 18 - Evolução da implementação dos Planos de Segurança da Água em diversos países 

 

Fonte: Williams, 2009 

Existe uma metodologia definida, mas não existem regras estritas, para a 

implementação da abordagem de prevenção e gestão do risco, a implementar pelas 

entidades gestoras de água, devido à mesma ter de ser adaptada às necessidades 

identificadas, à legislação vigente, à regulação das actividades do sector da água, à 

aceitabilidade dos consumidores e outros factores externos, tais como económicos, 
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sociais e culturais, que variam entre países (IRAR, 2005; Vieira, 2008; Breach, 2011; 

WHO, 2011). 

Têm surgido várias redes internacionais, como, por exemplo, a Bonn Network, 

a Latin America and Caribbean WSP Network, a African WSP Network e a Asian WSP 

Network, que são essenciais para a divulgação de abordagens e metodologias que 

concorrem para o fornecimento de água segura à população, através da partilha de 

informação e de experiências entre os seus associados e da realização de conferências, 

formações e encontros, sobre esta temática, também a divulgação de conhecimentos e 

experiências através da comunicação social e da Internet contribuem para que haja um 

aumento de consciência sobre a necessidade de fornecer e consumir água segura, e 

consequentemente a disseminação do conceito PSA (Vieira, 2010). 

Figura 19 - Disseminação do PSA à escala global 

 

Fonte: Vieira, 2011, P.10 

A Rede de Bona surgiu em 2007, a partir da iniciativa de 15 entidades gestoras 

de sistemas de abastecimento de água, de 13 países diferentes. Estas 15 EG adoptaram 

a Carta de Bona e têm desenvolvido actividades para o abastecimento de água segura 

para consumo humano. Os membros fundadores são: South West Water e Three 

Valleys Water, do Reino Unido; Lyonnaise des Eaux, da França; Águas de Portugal, 

de Portugal; Seattle Public Utilities, dos Estados Unidos da América; Rand Water, da 

África do Sul; National Water & Sewerage Corporation, do Uganda; Waternet, da 

Holanda; Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), do 

Brasil; Ranhill Utilities, da Malásia; Agbar Water, de Espanha; Spanish Town, da 

Jamaica; South Australian Water Corporation, Water Corporation e Sydney Water da 

Australia (IWA,20129). 

                                                 
9 in http://www.iwahq.org/cn, acesso em 24 de Outubro de 2011. 
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CAPÍTULO V: EXPERIÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE 

SEGURANÇA DE ÁGUA EM PORTUGAL 

V.1. Problema e perguntas de partida 

A crescente preocupação, a nível mundial, com a segurança humana, a 

protecção da saúde pública e a protecção e preservação dos recursos hídricos tem 

originado o desenvolvimento de políticas, estratégias, planos e recomendações, por 

parte dos governos e das organizações internacionais, relacionadas com o 

abastecimento de água para consumo humano, protecção da saúde pública e dos 

recursos hídricos, que visam melhorar o serviço prestado e a qualidade da água 

fornecida às populações, tendo em consideração os novos desafios que surgem 

relacionados com a segurança ambiental, a segurança hídrica, o desenvolvimento 

socioeconómico, o crescimento populacional e a necessidade de garantir a segurança e 

a satisfação dos consumidores, que se têm tornado cada vez mais exigentes (Vieira, 

2003; ERSAR, 2005; Alexandre, 2008).  

Até aos dias de hoje, na maioria dos países e em Portugal, o controlo de 

qualidade da água por parte das entidades competentes é realizado através da detecção 

e quantificação de constituintes microbiológicos, físicos, químicos e radiológicos 

perigosos para a saúde humana em regime “fim-de-linha”, de acordo com os requisitos 

e as normas legalmente estabelecidas nos respectivos países ou regiões. 

Esta abordagem tem permitido garantir adequados padrões de qualidade da 

água fornecida principalmente nos países desenvolvidos (Vieira e Morais, 2005; 

Alexandre, 2008), no entanto, não permite o seu controlo e acompanhamento ao longo 

do sistema de abastecimento, apresentando assim “um conjunto de limitações sérias na 

eficácia da gestão da qualidade da água” (Alexandre, 2008, p.6). 

A OMS tem tido um papel activo na melhoria contínua dos serviços de água, 

através da elaboração de recomendações a aplicar por parte dos Governos, das 

autoridades de saúde, autoridades reguladoras e entidades gestoras, sendo a mais 

importante e abrangente a GDWQ, que fornece um vasto conjunto de informação e 

recomendações para os stakeholders do sector da água com o objectivo principal de 

garantir a protecção da saúde pública.  

Em Portugal, existem várias entidades gestoras de água que têm vindo a 

implementar, voluntariamente, a metodologia preconizada pela OMS e pela IWA, a 
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entidade reguladora dos serviços de água tem tido um importante papel na divulgação, 

elaboração de recomendações e no apoio à implementação desta metodologia e a 

autoridade de saúde está ciente da importância e do contributo da implementação da 

metodologia PSA pelas entidades gestoras nos sistemas de abastecimento de água 

destinada ao consumo humano e da necessidade de pensar na relação entre o ambiente 

e a saúde, devido à existência de factores ambientais que têm efeitos adversos para 

esta (RCM nº 91/2008, de 4 de Junho de 2008).  

O objectivo final do estudo é analisar como Portugal tem vindo a aplicar e a 

implementar as recomendações da OMS e da IWA, principalmente por parte do 

Governo, em relação ao desenvolvimento do quadro de referência para abastecimento 

de água segura para consumo humano. 

As perguntas de partida são: 

• Qual o papel que a entidade reguladora dos serviços de água tem tido na 

implementação da metodologia recomendada pela OMS ou IWA para o 

abastecimento de água segura para consumo humano em Portugal? 

• De que forma as políticas e estratégias do Governo têm promovido o 

abastecimento de água segura para consumo humano em Portugal? 

 

V.2. Metodologia adoptada e recolha de dados 

O processo de observação será realizado através da recolha de dados obtidos a 

partir da leitura dos documentos produzidos por entidades oficiais, principalmente do 

Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente, e do 

Ordenamento do Território, centros de investigação e entidades privadas, cujas 

actividades se encontram directamente relacionadas com o sector da água, 

especialmente com a actividade de fornecimento de água para consumo humano.  

Sendo esta uma investigação qualitativa, o processo de recolha de dados, 

consiste na seleção e análise de informação escrita, cujas fontes são documentos 

audiovisuais e oficiais, provenientes de organismos privados e públicos, que 

possibilitem proceder à análise e avaliação da informação sobre a temática em estudo. 

As fontes primárias usadas para a elaboração do trabalho são documentos 

produzidos pelo governo português e por entidades oficiais, nomeadamente, 

Legislação, Estratégias, Programas, Propostas, Recomendações e Relatórios.  
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As fontes secundárias a utilizar estão relacionadas com estudos e análises 

realizadas por entidades privadas e centros de investigação sobre a implementação do 

Plano de Segurança da Água em Portugal. 

 

V.3. Desenvolvimento do Estudo 

V.3.1. Enquadramento dos serviços de abastecimento água para consumo 

humano em Portugal 

O abastecimento de água às populações é uma actividade vital para a vida 

humana, como tal estes serviços são considerados de interesse geral, essenciais ao 

bem-estar dos cidadãos, à saúde pública, à segurança colectiva das populações às 

actividades económicas e à protecção do ambiente, assim o desenvolvimento 

económico e social do País encontra-se directa e indirectamente relacionado com o 

estado dos serviços de água e com a qualidade desses mesmos serviços (MAOTDR, 

2007; ERSAR, 2010a). 

Os serviços de abastecimento de água destinada ao consumo humano devem 

obedecer a um conjunto de princípios, entre os quais se destacam a universalidade de 

acesso, a continuidade e a qualidade de serviço, a eficiência e a equidade de preços, 

sendo da responsabilidade do Estado e das Autarquias locais garantir o cumprimento 

destes princípios e das exigências impostas pelas regras nacionais e comunitárias, sem 

prejuízo das entidades gestoras de água, quer sejam do sector público ou privado 

(MAOTDR, 2007; ERSAR, 2010a).  

De acordo com o Despacho nº 2339/2007, de 14 de Fevereiro, os Governos 

Constitucionais têm vindo a desenvolver estratégias de forma a aproximar os padrões 

de qualidade e de exigência dos serviços de abastecimento de água em Portugal dos 

padrões dos países mais avançados da União Europeia, assim como assegurar o 

cumprimento das recomendações e da legislação comunitária.  

Em Abril de 2000 foi aprovado o Plano Estratégico de Abastecimento de Água 

e de Saneamento de Águas Residuais 2000-2006 (PEAASAR I), sendo este um 

documento orientador dos objectivos e das políticas governamentais, e estratégico para 

a estruturação do sector de abastecimento de água e saneamento de águas residuais 

urbanas, tendo em consideração as questões sociais, ambientais e económicas. Um dos 

resultados conseguidos com o PEAASAR I foi o início da reestruturação do sector de 
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abastecimento de água em Portugal (MAOTDR, 2007; ERSAR, 2010a). Este Plano 

tinha estabelecido quatro linhas de orientação estratégicas, nomeadamente a 

requalificação ambiental, as soluções integradas, a qualidade do serviço e a garantia de 

sustentabilidade, assim, como um conjunto de pressupostos considerados essenciais 

para o sucesso do mesmo, tais como a obrigação do cumprimento da legislação 

nacional e comunitária relativa aos sistemas de abastecimento de água e à qualidade da 

mesma, promover a melhoria da qualidade do serviço, adopção de soluções 

empresariais de gestão dos sistemas de abastecimento e o estabelecimento de tarifas 

justas para os utentes destes serviços. A estratégia e os pressupostos presentes no 

PEAASAR I encontravam-se enquadrados com os objectivos delineados para o País 

durante o período de 2000-2006, nomeadamente assegurar o cumprimento da 

legislação nacional e comunitária vigente e a cobertura de 95 % da população servida 

com água potável no domicílio (MAOTDR, 2007). 

Em 2007 foi aprovado o PEAASAR II, para o período de 2007 a 2013, através 

do Despacho nº 2339/2007, 14 de Fevereiro de 2007, que tem como objectivo dar 

continuidade ao PEAASAR I e conferir mais progressos para o sector da água, 

nomeadamente, a percentagem da população abastecida em Portugal, o cumprimento 

da legislação vigente e melhoria da qualidade do serviço, a adopção de medidas para 

optimização da gestão dos sistemas em “alta” e em “baixa” e para optimização do 

desempenho ambiental do sector. 

No PEAASAR II existe igualmente uma clarificação do papel e da possível 

participação da iniciativa privada no sector da água, adaptada à realidade portuguesa, 

assim como visa a minimização das ineficiências dos sistemas e a racionalização dos 

custos, estabelece os modelos de financiamento e as linhas de orientação da política 

tarifária e define a reformulação do enquadramento e do modelo regulatório necessário 

à sua maior eficácia. A concepção do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 

de Saneamento de Águas Residuais, para o período 2007-2013, teve em consideração 

outras estratégias existentes e relevantes para este Plano, pelo que existe uma forte 

ligação e articulação entre o PEAASAR II e outras políticas, estratégias e 

regulamentos nacionais e comunitários em vigor, de forma a maximizar os efeitos e 

não existirem contradições, como por exemplo: 

• Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável “ENDS 2015” (RCM 

n.º 109/2007, de 20 de Agosto); 

• Plano Nacional da Água (Decreto-Lei nº 112/2002, de 17 de Abril); 
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• Lei da Água (Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro); 

• Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos (Lei nº 54/2005 de 15 de 

Novembro); 

• Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (RCM n.º 113/2005, de 30 de 

Junho); 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (Lei n.º 58/2007, 

de 4 de Setembro); 

• Programa Nacional de Acção para o Crescimento e Emprego (RCM nº 

183/2005, de 28 de Novembro); 

• Plano Tecnológico (RCM nº 190/2005, de 16 de Dezembro); 

• outros. 

A estratégia presente no PEAASAR II engloba a vertente social, ou seja, 

procura garantir a universalidade do serviço de abastecimento de água e com elevada 

qualidade, a vertente sustentável, através de uma gestão e operação eficientes e do 

equilíbrio económico e financeiro e a vertente de segurança, ou seja, a prestação de um 

serviço que salvaguarde a protecção da saúde pública e do ambiente. Estas três 

vertentes traduzem-se em três grandes objectivos estratégicos, designadamente, a 

universalidade e a continuidade e qualidade do serviço, a sustentabilidade do sector e a 

protecção da saúde pública e do ambiente (Despacho nº 2339/2007, 32 de14 de 

Fevereiro). Destes objectivos estratégicos resultam os objectivos operacionais 

relacionados com a prestação de um serviço universal, a melhoria da produtividade e 

da eficiência das actividades e da gestão do sector em articulação com o Programa 

Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego, com o Plano Tecnológico e com 

as políticas de desenvolvimento regional, assim como, a eficácia e a transparência dos 

modelos de gestão do sector, a inclusão dos princípios subjacentes à estratégia 

nacional e comunitária para o desenvolvimento sustentável, entre outros (MAOTDR, 

2007; ERSAR, 2010a). 

No Sector da Água coexistem numerosos e diversificados tipos de agentes, que 

necessitam de informação rigorosa, relevante e de referência, sobre o sector da água, 

quer para apoiar na definição de políticas ou de estratégias nacionais, regionais, 

comunitárias e empresariais, quer para a avaliação e comparação do serviço prestado, 

por esse motivo, foi decidido que a entidade reguladora dos serviços da água 

(ERSAR), anualmente, elaboraria o Relatório Anual do Sector de Águas e Resíduos 
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em Portugal (RASAARP), de forma a colmatar a lacuna de informação existente sobre 

estes dois sectores e fornecer informação de apoio relevante aos decisores e a todos os 

intervenientes (ERSAR, 2010a, p.38), disponibilizando-o ao público, através do site 

desta entidade. O RASAARP agrega informação sobre a caracterização geral 

económica e financeira do sector, a avaliação da qualidade do serviço prestado aos 

utilizadores e o controlo da qualidade da água para consumo humano. 

 

V.3.2. Caracterização geral do sector da água destinada ao consumo humano 

em Portugal na actualidade 

As políticas públicas de abastecimento e saneamento de águas existentes, em 

Portugal, até aos anos 90 foram sempre muito idênticas às que começaram a ser 

definido no final do século XIX (Pato, 2011), o que levou a que até ao final do século 

XX, Portugal revelasse insuficiências graves nos sistemas de abastecimento de água 

para consumo público, devido à organização estabelecida dos serviços de água até ao 

início dos anos 90, ou seja, a responsabilidade pela gestão e exploração dos sistemas 

de abastecimento de água era exclusiva dos Municípios, existindo uma única excepção 

a actual Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A., que é uma empresa centenária, 

tendo sido criada como Companhia das Águas de Lisboa em 1868 (AICEP, 2008).  

Portugal iniciou uma grande reforma nas políticas públicas de abastecimento e 

saneamento de águas, com a sua integração na Comunidade Económica Europeia, em 

1985, que foi estimulada pela disponibilização de fundos comunitários para investir no 

sector da água e a necessidade de evoluir rapidamente, principalmente nos níveis de 

atendimento à população e na qualidade da água fornecida, de forma a cumprir os 

padrões e critérios de qualidade definidos no âmbito das políticas comunitárias de 

ambiente e de abastecimento de água, que teriam de ser transpostas para a legislação 

nacional (Pato, 2011). 

Desde o início do século XXI que os serviços de abastecimento de água, em 

Portugal, tiveram uma evolução significativa, como resultado das políticas, planos e 

legislação desenvolvida pelos Governos. A implementação das directivas comunitárias 

relacionadas com a gestão dos recursos hídricos, nomeadamente a DQA (Directiva 

2000/60/CE) e com a qualidade da água, designadamente, a Directiva relativa à 

qualidade da água destinada ao consumo humano (Directiva 98/83/CE), do 

desenvolvimento de um modelo de regulação dos serviços de água, sob 
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responsabilidade da ERSAR, os serviços de abastecimento de água tornaram-se mais 

adequados às necessidades do país, o que contribuiu para o cumprimento dos 

objectivos nacionais estabelecidos para estes serviços, relacionados com os níveis de 

atendimento da população e fornecimento de água com qualidade (Marques, 2011; 

Pato, 2011).  

A partir dos anos 90, passou a existir a intervenção directa do Estado no sector 

da água, o que ocorreu em simultâneo com a divisão dos sistemas de abastecimento de 

água em sistemas em ‘alta’ (correspondem aos sistemas multimunicipais e 

intermunicipais) e sistemas em ‘baixa’ (sistemas municipais), os quais 

maioritariamente se mantêm sob a responsabilidade das autarquias, ou seja, o 

abastecimento de água à torneira dos consumidores, no entanto, este sistema permite 

que as autarquias concessionem os respectivos serviços a empresas públicas ou 

privadas (Pato, 2011).  

A criação dos novos modelos de gestão dos sistemas de abastecimento de água 

teve vários objectivos, tais como, a redução das insuficiências dos sistemas de 

abastecimento de água, o aumento da população com acesso a sistemas de 

abastecimento de água e saneamento de águas residuais e o aumento da capacidade de 

resposta aos desafios provenientes da União Europeia (AICEP, 2008; Pato, 2011).  

Através das publicações do Decreto-Lei n.º 372/93, de 29 de Outubro, e do 

Decreto-Lei n.º 379/93, de 5 de Novembro, o governo português comprometeu-se, em 

adoptar medidas e reorganizar o sector da água de forma a garantir o acesso universal 

e contínuo dos serviços de água à população, elevados níveis de qualidade de serviço, 

melhoria da qualidade da água fornecida, garantir a acessibilidade económica aos 

serviços e promover a sustentabilidade ambiental. O Decreto-Lei n.º 372/93, de 29 de 

Outubro, destina-se a rectificar a redacção do artigo 4º, do Decreto-Lei n.º 339/91, de 

10 de Setembro, de forma a permitir a entrada de empresas de capitais privados em 

algumas actividades económicas desenvolvidas no sector da água. Esta alteração 

encontra-se relacionada com a estratégia definida para o sector, a criação de uma 

indústria da água em Portugal e o cumprimento dos interesses nacionais. 

O Decreto-Lei n.º 379/93, de 5 de Novembro, foi criado com o objectivo de 

estabelecer a gestão e exploração dos sistemas multimunicipais e dos sistemas 

municipais, sendo que no artigo 1º, encontra-se descrito a definição do que são estes 

sistemas. Este continua a ser um dos regulamentos mais importantes para a regulação 

da actividade neste sector.  
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Desde então foram publicados vários diplomas, principalmente entre 1994 e 

1996, que definem o regime jurídico das actividades desenvolvidas pelos sistemas 

públicos e prediais de águas e pelos sistemas multimunicipais, quando atribuídos por 

concessão (ERSAR, 2010a).  

A prossecução das políticas públicas e dos objectivos nacionais no domínio do 

sector da água, nomeadamente, atingir níveis adequados de cobertura e atendimento e 

cumprir as recomendações europeias, propiciou a criação de diversos sistemas 

multimunicipais por todo o país e do grupo empresarial público Águas de Portugal10, 

S.G.P.S., S.A., em 1993, que funciona como um instrumento executivo do Estado no 

desenvolvimento das políticas públicas relacionadas com o Ambiente e tem a 

responsabilidade de desenvolver e operar sistemas multimunicipais, em parceria com 

os municípios, com a finalidade de resolver os problemas estruturais existentes em 

Portugal (MAOTDR, 2007), dando-se início ao processo de empresarialização e 

integração territorial das unidades de gestão do sector, a criação de novas e mais 

eficientes condições de financiamento, programação e fiscalização financeira dos 

investimentos (Pato, 2011).  

Devido à crescente necessidade de regulação das actividades desenvolvidas no 

sector da água, em 1997, foi criado o Instituto Regulador de Águas e Resíduos 

(IRAR), através do Decreto-Lei n.º 230/97, de 30 de Agosto, cujo estatuto foi 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 362/98, de 18 de Novembro, que tinha funções de 

regulação e orientação dos sectores da água visando defender os direitos dos 

consumidores e assegurar a sustentabilidade económica dos sistemas. No artigo 5º, do 

presente Decreto-Lei, encontram-se descritas as atribuições da entidade reguladora, 

algumas das quais são regulamentar e fiscalizar a gestão e exploração dos sistemas 

multimunicipais e municipais, assegurar a regulação dos sectores e o equilíbrio entre a 

sustentabilidade económica e a qualidade dos serviços prestados, salvaguardar os 

interesses e os direitos dos cidadãos no fornecimento de bens e serviços essenciais, 

fomentar a normalização técnica e assegurar a qualidade da água para consumo 

humano. Em 2009, o Decreto-Lei n.º 277/2009, de 2 de Outubro, renomeou o IRAR 

para Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), tendo 

atribuído a esta entidade mais responsabilidades e reforçado as suas competências de 

regulador do sector da água e dos resíduos. 
                                                 

10 Presentemente a Águas de Portugal participa num conjunto de empresas que, em parceria com os municípios, prestam serviços 

a cerca de 80 por cento da população portuguesa (in http://www.adp.pt, acesso em 17 de Fevereiro de 2012). 



108 

O modelo de regulação existente contempla a regulação estrutural do sector, a 

regulação comportamental das entidades gestoras e as actividades regulatórias 

complementares, como representado na Tabela 6. 

Tabela 6 - Modelo regulatório dos serviços de águas e resíduos 

Regulação estrutural  
do sector 

• Contribuição para uma melhor organização do sector 

• Contribuição para a clarificação das regras de funcionamento do sector 

Regulação dos 
comportamentos das 
entidades gestoras 

• Monitorização legal e contratual das entidades gestoras 

• Regulação económica das entidades gestoras 

• Regulação da qualidade do serviço prestado pelas entidades gestoras 

• Regulação da qualidade da água para consumo humano 

• Análises de reclamações de consumidores 

Actividades 
regulatórias 
complementares 

• Elaboração e divulgação regular da informação 

Fonte: construído a partir de ERSAR, 2010a, p.26 

Em 2004, foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 72/2004, de 

16 de Junho, sobre a implementação de novos modelos de gestão empresarial dos 

recursos hídricos, decorrente do Programa do XV Governo Constitucional para este 

sector e dos diversos estudos desenvolvidos neste âmbito, cujas conclusões indicam 

que o estabelecimento de novos modelos de gestão empresarial comportam diversas 

vantagens, principalmente, a redução do peso relativo do Estado e o aumento da 

participação de empresas privadas, assim como o reforço financeiro que permitirá a 

criação de mais infra-estruturas. De acordo com a RCM n.º 72/2004, a criação dos 

novos modelos de gestão teve em consideração a necessidade de garantir o bem-estar, 

a saúde pública e a segurança das populações, o desenvolvimento das actividades 

económicas e a protecção do ambiente. Como consequência da reforma que tem vindo 

a ser efectuada no sector, actualmente, existem diversas entidades gestoras de água 

com diferentes modelos de gestão, em diferentes fases de maturidade e com níveis de 

serviços diferenciados, devido ao desenvolvimento empresarial do sector ainda se 

encontrar numa fase de crescimento e expansão (MAOTDR, 2007; ERSAR, 2010a). 

Na Tabela 7 apresentam-se os modelos de gestão passíveis de serem empregados, em 

Portugal, para a prestação de serviços de abastecimento de água, a natureza da 

Entidade Gestora e o tipo de colaboração com o Estado e com os Municípios. 
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Tabela 7 – Modelos de gestão dos serviços de água 

Modelos de Gestão utilizados em sistemas de titularidade estatal 

Modelo Entidade Gestora Tipo de colaboração 

Gestão directa Estado (actualmente não existe) Não aplicável 

Delegação Empresa Pública (existe apenas 1 
empresa) 

Não aplicável 

Concessão Entidade concessionária multimunicipal Participação do Estado e Municípios no 
capital social da entidade gestora.  

Modelos de Gestão utilizados em sistemas de titularidade municipal ou intermunicipal 

Modelo Entidade Gestora Tipo de colaboração 

Gestão Directa 

Serviços municipais Não aplicável 

Serviços municipalizados Não aplicável 

Associação de municípios 
(serviços inter municipalizados) 

Constituição de uma pessoa colectiva de 
direito público integrada por vários 
municípios. 

Delegação 

Empresa constituída em parceria com o 
Estado (integrada no sector empresarial 
local ou do Estado) 

Participação do Estado e municípios no capital 
social da entidade gestora da parceria.  

Empresa do sector empresarial local sem 
participação do Estado (constituída nos 
termos da lei comercial ou como 
entidade local) 

Eventual participação de vários municípios no 
capital social da entidade gestora, no caso de 
serviço intermunicipal, podendo ocorrer 
participação minoritária de capitais privados.   

Junta de freguesia e associação de 
utilizadores  

Acordos ou Protocolos de delegação entre 
município e Junta de freguesia ou associação 
de utilizadores. 

Concessão Entidade concessionária municipal  Parceria Público-Privada (município e outras 
entidades privadas). 

Fonte: ERSAR, 2010b, p.30 

Segundo os dados, de 2009, do Inventário Nacional dos sistemas de 

Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR), elaborado pelo INAG, em 

Portugal continental, existem cerca de 296 entidades gestoras de água para consumo 

humano. Em relação aos sistemas de abastecimento em “alta”, cerca de 80 % dos 

municípios de Portugal continental estão incluídos em sistemas com gestão 

empresarial, ou seja, sociedades de capitais públicos ou privados, nos sistemas de 

abastecimento em “baixa”, a realidade é um pouco diferente, a população abrangida 

por entidades gestoras de modelo empresarial é bastante inferior, ou seja, 87 % dos 

municípios, que abrangem uma população aproximada de 7 milhões de habitantes, 

mantêm modelos de gestão pública, designadamente, serviços municipais ou 

municipalizados, pelo que somente 27% da população é abastecida por modelos de 

gestão empresarial (ERSAR, 2010a). A distribuição dos modelos de gestão adoptados 

nos vários concelhos de Portugal Continental está reflectida na Figura 20. 
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A dificuldade de abastecer água para consumo humano a toda a população em 

Portugal deve-se, em parte, à dispersão geográfica da população em Portugal 

continental. A assimetria demográfica regional, principalmente entre os concelhos do 

litoral, onde a densidade populacional é significativamente superior à densidade 

populacional dos concelhos do interior do país, onde por sua vez a população 

apresenta uma elevada dispersão, é um factor que contribui para os desafios inerentes 

aos sistemas de abastecimento de água, desde a origem até à torneira do consumidor 

(ERSAR, 2010e).  

No entanto os serviços de abastecimento de água no país distribuem-se de 

forma relativamente equilibrada por todas as regiões, sendo que nas regiões do norte e 

do sul de Portugal, a população com acesso a serviços de abastecimento de água varia 

entre os 86% e 96%, nas regiões do centro do país a percentagem de população 

abrangida pelo abastecimento de água encontra-se acima dos 96% (ERSAR, 2010a), 

como pode ser observado na Figura 21. Segundo o INAG (2011), nas regiões do norte 

do país, a percentagem de população com água abastecida não é superior, também, por 

existir alguma resistência por parte da população em proceder à ligação da rede 

particular com a rede de abastecimento dos sistemas públicos, provavelmente por 

recorrerem a fontes alternativas (captações próprias, nascentes, fontenários).  

Em Portugal, existe um número muito elevado de sistemas de abastecimento de 

água, tal como apresentado anteriormente, que resulta da predominância de sistemas 

municipais ou municipalizados e da elevada dispersão populacional, verifica-se 

também a existência de uma relação inversa entre a população dos concelhos e o 

número de zonas de abastecimento, ou seja, em zonas com maior concentração de 

população, menor é o número de zonas de abastecimento geridas e vice-versa, como se 

pode visualizar no Gráfico 3. A existência de muitas entidades gestoras de sistemas de 

abastecimento de água e de pequena dimensão tem consequências negativas para a 

gestão e manutenção dos recursos (económicos, infra-estruturas e técnicos), visto não 

terem escala suficiente para conseguirem garantir um controlo eficiente e eficaz do 

sistema de abastecimento e consequentemente níveis de qualidade de serviço elevados 

(ERSAR, 2010e). 
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Figura 21 - Distribuição da população 
servida com abastecimento de água, por 

região 
Gráfico 3 - Número de zonas de abastecimento e 

população abastecida por classes de população em 2009 

Fonte: ERSAR, 2010a, p.36 Fonte: ERSAR 2010b, p. 77 

As EG para responderem às exigências de continuidade e qualidade do serviço 

necessitam de infra-estruturas e soluções técnicas adequadas ao objectivo de 

proporcionar elevados níveis de fiabilidade do abastecimento de água às populações. 

Neste âmbito foram construídos diversos tipos de infra-estruturas, tais como sistemas 

de captação, sistemas de tratamento, estações elevatórias, condutas e reservatórios 

representados na Tabela 8, segundo informação presente no PEAASAR II. 

Tabela 8 - Infra-estruturas de sistemas de abastecimento de água desenvolvidas 

Tipo de Sistema Captações  
(nº) 

ETA 
(nº) 

Estações 
Elevatórias (nº) 

Condutas 
 (km) 

Reservatórios 
(nº) 

Multimunicipais 226 126 414 7112 600 

Municipais integrados 316 149 170 1746 572 

Total 542 275 584 8858 1272 

Fonte: MAOTDR, 2007, p.44 

Apesar dos investimentos que têm vindo a ser realizados, ainda persiste a 

necessidade de se construírem mais infra-estruturas para responder às necessidades das 

redes municipais, esta situação é mais crítica nos sistemas multimunicipais de 

abastecimento de água da região norte do país (MAOTDR, 2010). 

O abastecimento diário de água necessário para o desenvolvimento das 

actividades, em Portugal, só é possível ser satisfeito através da captação de água 
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superficial, pelo que cerca de 69% da água fornecida à população portuguesa provém 

de origens superficiais e 31% de água subterrânea, a maioria das origens subterrâneas 

utilizadas encontra-se associada a sistemas de abastecimento de média e pequena 

dimensão, nomeadamente sistemas municipais (ERSAR, 2010b). A população que se 

encontra abrangida pelas regiões hidrográficas RH2 e RH3, é maioritariamente 

abastecida por águas de origem superficial, 94% e 93%, respectivamente, enquanto 

que a população abrangida pela RH4 e pela RH6, consome cerca de 60% de água de 

origem subterrânea, como se pode constatar na Tabela 9. 

Tabela 9 – Água captada, água distribuída e capitação doméstica  
por região hidrográfica em 2009 

Regiões Hidrográficas 
Águas de 
superfície  

(%) 

Águas 
subterrâneas 

 (%) 

Volume total de 
água captada  

(x103 m3) 

Volume de água 
distribuído  
(x103 m3) 

Minho e Lima (RH 1) 47% 53% 19.201 10.713 

Cávado, Ave e Leça  
(RH 2) 94% 6% 58.675 69.757 

Douro (RH3) 93% 7% 149.675 73.518 

Vouga, Mondego, Lis e 
Ribeiras do Oeste (RH4) 38% 62% 106.341 127.540 

Tejo (RH5) 66% 34% 379.468 197.394 

Sado e Mira (RH6) 36% 64% 33.842 25.546 

Guadiana (RH7) 85% 15% 53.589 20.469 

Ribeiras do Algarve (RH8) 68% 32% 36.969 37.766 

Portugal continental 69% 31% 837.759 562.704 

Fonte: adaptado de INAG, 2011, p.72, 82 

A grande vantagem de recorrer a águas de origem subterrânea é que 

normalmente só necessitam de desinfecção, para garantir a qualidade da água para 

consumo humano, enquanto que a água proveniente de origens superficiais necessita 

de ser submetida a vários processos de tratamento, cuja complexidade varia com a 

qualidade da água captada (ERSAR, 2010b, p. 77).  

Com o objectivo de melhorar a qualidade de água abastecida e proteger a saúde 

pública, a Directiva-Quadro da Água e a Lei da Água, contemplam a necessidade de 

criar zonas protegidas para a captação de água, o que se traduz na definição de 

perímetros de protecção para as zonas de captação de água, designadamente, 

perímetros de protecção de captações de águas superficiais e subterrâneas destinadas 
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ao abastecimento público. Em relação à delimitação dos perímetros de protecção para 

as captações de água subterrânea, estes encontram-se definidos desde 1999, através do 

Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro, com a implementação da Lei da Água 

(artigo 37.º) a delimitação dos perímetros de protecção para captações também passou 

a abranger as captações de água superficial. A definição dos perímetros deve ter, 

igualmente, em consideração o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio e a 

Portaria n.º 702/2009, de 06 de Julho, que veio definir os termos da delimitação dos 

perímetros de protecção das captações de água superficial para consumo humano e os 

respectivos condicionamentos. 

No que diz respeito à qualidade da água fornecida para consumo humano, as 

EG têm de cumprir os valores estabelecidos no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 

Agosto, que resulta da transposição da Directiva 98/83/CE, do Conselho Europeu de 3 

de Novembro, para o direito interno, relativa à qualidade da água destinada ao 

consumo humano. Este Decreto-Lei trouxe alterações significativas à legislação 

vigente, nomeadamente no que diz respeito à verificação de conformidade ser feita 

através do controlo de “fim-de-linha”, ou seja torneira do consumidor.  

No presente Decreto-Lei são apresentadas as obrigações das entidades gestoras 

de água no que diz respeito à qualidade da água, ao tratamento da água destinada ao 

consumo humano, à elaboração de um Programa de Controlo da Qualidade da Água 

(PCQA) anual, ao tratamento e comunicação dos incumprimentos, à fiscalização e 

regime contra-ordenacional, entre outras. No anexo I, do presente decreto-lei, 

encontram-se estabelecidos os cerca de 50 valores paramétricos da água destinada ao 

consumo humano, nomeadamente os parâmetros microbiológicos, os parâmetros 

químicos e os parâmetros indicadores da qualidade da água e no anexo II encontram-se 

definidos os parâmetros a analisar em controlos de rotina e de inspecção da água, 

assim como as frequências mínimas de amostragem.  

Em relação à intervenção das entidades estatais para assegurar o fornecimento 

de água destinada ao consumo humano com qualidade, o artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 

306/2007, refere que a ERSAR é a autoridade competente para a coordenação e 

fiscalização da aplicação do mesmo. O nº 2, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 

306/2007, de 27 de Agosto, informa que a autoridade de saúde é responsável pela 

vigilância sanitária da qualidade da água para consumo humano fornecida pelas EG, 

ou seja, segundo o artigo 30.º, do presente decreto-lei, a autoridade de saúde deverá 

realizar análises complementares ao Programa de Controlo da Qualidade da Água das 
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EG, de forma a avaliar o risco para a saúde humana da qualidade da água e 

desenvolver as acções consideradas necessárias, de acordo com a qualidade da água 

destinada ao consumo humano. O n.º 6, do artigo 30.º, do Decreto-Lei n.º 306/2007, 

estabelece que, em caso de necessidade, a autoridade de saúde tem poder para 

determinar a proibição do abastecimento de água, tendo em consideração os riscos 

para a saúde humana decorrentes dessa acção. 

Desde 1993, que a percentagem de água controlada de boa qualidade tem vindo 

constantemente a crescer, se em 1993 apenas 50% da água era controlada e tinha boa 

qualidade, desde 2005 que os resultados se encontram acima de 90%, e de acordo com 

os dados apresentados pela ERSAR “em 2009 este indicador está muito próximo dos 

98% (97% em 2008)” (ERSAR, 2010e, p.12). A melhoria da qualidade da água 

consumida em Portugal resulta dum maior e melhor controlo da qualidade da água 

abastecida, como resultado da elaboração, implementação e cumprimento da 

legislação, sobre a qualidade da água destinada ao consumo humano, com níveis de 

exigência mais adequados à realidade portuguesa e aos objectivos de assegurar uma 

boa qualidade da água, de acordo com as estratégias de Portugal e da União Europeia 

(ERSAR, 2010e, p.13). No entanto, verifica-se que apesar do acréscimo da qualidade 

da água, as entidades gestoras devem fazer um esforço para actuarem de forma mais 

eficaz na prevenção e correcção dos incumprimentos dos valores paramétricos, e assim 

melhorarem os seus índices de qualidade da água em Portugal (ERSAR, 2010e, p.13). 

Verifica-se que tem existido incentivo e investimento no sector da água, 

nomeadamente na criação de infra-estruturas, adopção de tecnologia mais moderna e 

mais eficiente ao longo de todo o sistema de abastecimento de água, com o objectivo 

de aumentar a eficácia e a eficiência da operação, da manutenção, e da própria infra-

estrutura, para garantir um serviço com qualidade e contribuir para a sustentabilidade 

económica dos sistemas e das entidades gestoras (ERSAR, 2010a). Também o reforço 

dos conhecimentos e das competências técnicas dos recursos humanos deste sector é 

indispensável, como tem ocorrido em diversos países, para assegurar o abastecimento 

de água à população em quantidade e qualidade adequada. Apesar do esforço que tem 

sido realizado, ainda se verificam incumprimentos da legislação e das recomendações 

comunitárias, em determinados sistemas de abastecimento, existentes em algumas 

regiões do país, devido à falta de infra-estruturas adequadas para atingir os níveis de 

exigência técnica e tecnológica (ERSAR, 2010e), situação que também existe noutros 

países membros da União Europeia (ERSAR, 2011). 
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V.3.2. Avaliação da implementação do quadro de referência para 

abastecimento de água segura para consumo humano e do PSA em Portugal 

É cada vez mais consensual, que as entidades gestoras de água devem 

implementar metodologias para a prevenção e gestão do risco nos seus sistemas de 

abastecimento e implementar medidas de controlo do processo em pontos críticos do 

sistema, de forma a assegurar o cumprimento dos objectivos relacionados com a saúde 

pública, o fornecimento de água segura à população e aumentar a confiança e 

satisfação dos consumidores (WHO, 2004; Vieira e Morais, 2005; Alexandre, 2008).  

As metodologias preconizadas pela OMS e pela IWA, na GDWQ e Carta de 

Bona, respectivamente, incidem na criação de um quadro de referência para o 

abastecimento de água segura, constituído pelo Governo, autoridades reguladoras dos 

serviços de água, autoridades de saúde, autoridades responsáveis pela vigilância e 

entidades gestoras de água, e na implementação de metodologia de gestão do risco 

“Planos de Segurança da Água” por parte das entidades gestoras de abastecimento de 

água, que fazem parte deste quadro de referência.  

Em Portugal existem várias entidades gestoras de água que têm implementado 

o PSA ou que se encontram em fase de desenvolvimento da metodologia 

recomendada, no entanto esta tem sido realizada de forma desconcertada por parte das 

mesmas, visto que na legislação nacional e comunitária sobre o abastecimento e a 

qualidade da água para consumo humano não existe referência a esta abordagem 

(Vieira, 2010).  

A sua implementação tem sido realizada de forma voluntária principalmente 

devido aos benefícios inerentes à sua aplicação, tanto para as entidades gestoras, como 

para os consumidores e para o próprio Estado, no entanto a sua execução compreende 

algumas dificuldades (Alexandre, 2008). Nesse sentido, o grupo empresarial Águas de 

Portugal, em 2011, editou o Manual para o Desenvolvimento de Planos de Segurança 

da Água, que resultou de um projecto que contou com a participação de especialistas 

de entidades gestoras e da Universidade do Minho, na temática do PSA, que teve 

como objectivo a tradução e adaptação da publicação do Water Safety Plan Manual: 

step-by-step risk management for drinking-water suppliers elaborado pela OMS e 

IWA, de forma a incentivar e apoiar as entidades gestoras de água a implementarem os 

seus Planos de Segurança da Água, através da partilha de experiências na 
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implementação e manutenção do PSA, bem como de boas práticas vigentes nas 

respectivas entidades.  

Na Tabela 10 apresenta-se um resumo dos principais benefícios e dificuldades 

inerentes à implementação do PSA pelas entidades gestoras de água, em Portugal. 

Tabela 10 - Benefícios e dificuldades inerentes à implementação do PSA, por parte das entidades 
gestoras de água em Portugal 

Principais Benefícios Principais Dificuldades 

• Redução dos incumprimentos dos valores 
paramétricos estabelecidos na legislação; 

• Aumento da consistência e regularidade da 
qualidade da água fornecida; 

• Focalização da gestão do controlo operacional 
nos aspectos críticos para a segurança da água; 

• Conhecimento, adaptação e controlo dos perigos 
expectáveis ao longo do sistema de 
abastecimento; 

• Aumento da eficácia e eficiência do sistema de 
abastecimento de água; 

• Melhoria da comunicação interna e externa; 
• Intervenção mais eficaz em situações de 

emergência; 
• Aumento da confiança e satisfação dos 

consumidores. 

• Falta de dados sobre perigos e a selecção da 
metodologia a aplicar na avaliação e gestão do risco; 

• Aplicação das medidas de controlo na origem da água 
captada; 

• Comunicação, envolvimento e cooperação entre os 
stakeholders; 

• Recursos humanos e financeiros limitados para a 
implementação do PSA e a execução das medidas de 
mitigação e adaptação; 

• Inexistência de legislação sobre a temática e de 
mecanismos de monitorização e regulação, apesar da 
publicação de algumas recomendações em português e 
em línguas estrangeiras; 

• Alguns processos de tratamento de água utilizados não 
serem suficientes para garantir o fornecimento de água 
segura à população. 

Fonte: Alexandre, 2008; Martins, 2009; Vieira, 2010; ERSAR, 2010  

A ERSAR tem vindo a desenvolver projectos e actividades com o objectivo de 

garantir o abastecimento de água segura à população, reforçar a segurança da saúde 

pública e o aumento da confiança dos consumidores na água dos sistemas de 

abastecimento públicos. Estas acções têm contado com a participação de especialistas 

do regulador, de algumas entidades do sector e de centros de investigação. Alguns dos 

projectos e actividades, são: 

• Edição do Guia Técnico “Planos de Segurança da Água para Consumo Humano 

em sistemas públicos de abastecimento”, em 2005, que resultou dum projecto entre 

a Universidade do Minho e a EG Águas do Cávado, em realizar uma adaptação da 

componente da metodologia de Planos de Segurança da Água apresentada no 

documento Guidelines for Drinking-Water Quality, elaborado pela OMS, em 2004; 

• Tradução da Bonn Charter for safe drinking water, elaborada pela IWA em 2004, 

para português, em 2005; 

• Promoção da metodologia PSA e incentivo à sua implementação por parte das 

entidades gestoras de água através da participação em conferências, elaboração de 
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artigos técnicos e realização de auditorias à qualidade da água, estas acções são 

realizadas periodicamente; 

• Desenvolvimento de um estudo piloto (2008-2010) sobre a implementação da 

metodologia PSA em 10 entidades gestoras de água, em Portugal, representativas 

das diferentes tipologias existentes no país, que tem como objectivo avaliar a 

aplicação prática da metodologia de abordagem aos PSA, a necessidade de 

recursos, a interacção entre as entidades envolvidas, para que seja possível 

determinar qual a melhor metodologia a adoptar, dificuldades encontradas e acções 

de melhoria a desenvolver, para posterior elaboração de um guia que especifique 

os requisitos mínimos para implementação do PSA a nível nacional; 

• Desenvolvimento de uma ferramenta, no âmbito da RegNet, para a divulgação de 

casos de estudo e avaliação do grau de implementação do PSA nas entidades 

gestoras de água, em curso; 

• Elaboração de documentos, nomeadamente relatórios técnicos, guias técnicos, 

recomendações, relevantes para os serviços de água, de realização periódica; 

A Autoridade de Saúde desempenha, igualmente, um papel fundamental no 

abastecimento de água segura à população, através de várias funções e 

responsabilidades, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 

de Agosto, ou seja a determinação dos limites dos valores paramétricos, a vigilância 

sanitária da qualidade da água fornecida pelas entidades gestoras de água, a 

determinação da necessidade de se analisarem outros parâmetros de controlo, além dos 

que se encontram descritos na legislação sobre qualidade da água, caso exista suspeita 

que os mesmos possam estar presentes em quantidades que constituam um perigo 

potencial para a saúde humana e a intervenção junto das entidades gestoras em caso de 

incumprimento dos valores paramétricos, tendo em consideração a relevância do risco 

para a saúde humana. 

O exercício da vigilância sanitária da água para consumo humano envolve um 

conjunto de acções de vistoria, avaliação e análises com o objectivo de identificar e 

avaliar os factores de risco existentes ou potenciais para a saúde humana associados 

aos sistemas de abastecimento e à qualidade da água consumida. 

Estas acções contribuem para que a taxa de cobertura da população através de 

sistemas de abastecimento de água apropriados aumente, garantindo assim a 

acessibilidade a água potável, a elaboração de um cadastro do conjunto dos sistemas 
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de abastecimento de uma determinada zona e a promoção da melhoria da qualidade da 

água fornecida à população (ERSAR, 2010e, p.245), reduzindo desta forma os riscos 

para a saúde pública e aumentando a segurança humana. 

A participação do Governo português no processo de implementação de 

medidas que permitam garantir o fornecimento de água segura à população e 

elaboração dos Planos de Segurança da Água, como preconizado, desde 2004, nas 

GDWQ e na Carta de Bona, é fundamental, pois só através do estabelecimento de um 

quadro legal e institucional mais exigente, permitirá assegurar o abastecimento de 

água cada vez mais segura e reforçar a confiança dos consumidores (IWA, 2004; 

WHO, 2004). 

De forma a tentar responder às perguntas de partida, sobre o papel que a 

ERSAR tem tido na implementação da metodologia recomendada pela OMS e pela 

IWA para o abastecimento de água segura para consumo humano em Portugal e de 

que forma as políticas e estratégias do Governo têm promovido o abastecimento de 

água segura para consumo humano em Portugal, analisaram-se vários documentos, 

elaborados pelo governo e entidades oficiais, tais como políticas, estratégias, planos, 

legislação, recomendações e guias técnicos, o que permitiu identificar um conjunto de 

pontos fortes e de pontos fracos, bem como um conjunto de riscos e desafios e de 

oportunidades e proposta de acções a desenvolver relacionadas com o abastecimento 

de água segura à população, que são apresentadas nas tabelas 11 e 12. 
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Tabela 11 - Pontos fortes e pontos fracos para o abastecimento de água segura à população 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
• Existência de legislação sobre a qualidade de água, que estabelece o número mínimo de 

parâmetros a analisar, os limites aceitáveis dos valores e a sua periodicidade, que tem 
permitido assegurar a preservação da saúde pública. 

• Implementação voluntária da metodologia PSA em várias entidades gestoras de água. 
• Papel pró-activo da ERSAR na promoção e apoio na implementação da metodologia do 

PSA nas entidades gestoras. 
• A cooperação e participação de diversas entidades gestoras de água, do regulador 

ERSAR, dos centros de investigação portugueses com organizações internacionais em 
diversos projectos sobre a temática da água para consumo humano. 

• Implementação de processos de tratamento de água mais modernos e eficazes, de forma 
voluntária. 

• Definição clara dos papéis e responsabilidades das entidades gestoras, dos agentes 
envolvidos e dos reguladores mais relevantes para os serviços da água. 

• Existência de legislação (Lei da Água), enquadrada na Política da Água da União 
Europeia, que visa a protecção e preservação dos recursos hídricos, a redução da 
poluição e a utilização sustentável da água. 

• A elaboração e implementação de diversos planos estratégicos e de gestão, por 
entidades oficiais da área da saúde e do ambiente, que visam a protecção e 
monitorização das massas de água, medidas de adaptação para as alterações climáticas, 
protecção da saúde pública, melhoria do funcionamento dos serviços de água e o 
desenvolvimento sustentável. 

• A vigilância sanitária regular e periódica da qualidade da água para consumo humano 
fornecida pelas entidades gestoras efectuada pela Autoridade de Saúde. 

•  O Apoio dado pela União Europeia para a concretização de iniciativas de investigação 
na área da protecção, prevenção, adaptação e gestão de riscos dos recursos hídricos e 
em sistemas de abastecimento de água. 

• A recomendação da ERSAR para as EG implementarem a certificação do produto – 
Água para consumo humano. 

• A ausência de legislação vinculativa para a implementação de metodologias de gestão de 
riscos nos sistemas de abastecimento de água.  

• Inexistência de legislação sobre as competências e formação mínimas obrigatórias dos 
Técnicos que exploram e operam as infra-estruturas dos sistemas de abastecimento de água. 

• A ausência de legislação vinculativa e de mecanismos de regulação e aprovação para utilizar 
materiais em contacto com a água para consumo humano e produtos químicos para 
tratamento da água. 

• Ausência de obrigatoriedade legal para o cumprimento das normas técnicas, nacionais e 
europeias, relativas ao regime de concepção, instalação e exploração dos sistemas públicos 
de abastecimento de água. 

• Inexistência de um regime jurídico que estabeleça a qualidade de serviço mínimo a prestar 
pelas entidades gestoras de água. 

• Limitado conhecimento disponível no país sobre a gestão e prevenção de riscos nos 
sistemas de abastecimento de água devido à falta de programas de ensino neste domínio e 
ao reduzido número de entidades gestoras com experiência prática.  

• Grande dispersão urbanística, que torna os custos de infraestruturação dos sistemas de 
abastecimento de águas elevados. 

• Existência de poucas infra-estruturas para um adequado tratamento de efluentes de origem 
doméstica e industrial em Portugal contribuindo para o aumento da poluição dos recursos 
hídricos. 

• Insuficiente reabilitação das infra-estruturas inerentes aos sistemas de abastecimento de 
água. 

• Ineficácia de controlo operacional e do processo de desinfecção, em algumas Entidades 
Gestoras, especialmente em baixa. 

 



121 

Tabela 12 - Riscos e desafios e oportunidades e proposta de acções a desenvolver para o abastecimento de água segura à população 

Riscos e Desafios Oportunidades e proposta de Acções a desenvolver 
• Actividades económicas e sociais e alterações climáticas que podem agravar as pressões 

sobre o meio hídrico.  
• O aumento das ameaças biológicas e químicas emergentes e das doenças 

potencialmente transmitidas através da água captada para consumo humano. 
• Discrepantes capacidades de recursos entre as entidades gestoras, que poderão 

contribuir para diferenças significativas entre a disponibilização dos serviços e a 
qualidade da água para consumo humano. 

• A sustentabilidade económico-financeira das entidades gestoras de água, devido ao 
elevado número de entidades gestoras de água em Portugal por sistemas. 

• Falta de percepção dos benefícios da implementação de metodologias de gestão dos 
riscos (PSA) por parte das entidades gestoras e de alguns stakeholders. 

• Risco de instrumentalização de determinadas opções políticas, devido a ser o mesmo 
Ministério a tutelar o regulador (ERSAR) e o grupo económico responsável pela 
prestação de serviços de água e resíduos a 80% da população portuguesa. 

• Inexistência de um regime jurídico que estabeleça a qualidade de serviço mínimo, 
apesar de existir um sistema de avaliação da qualidade de serviço, com cerca de 20 
indicadores, no entanto só cobre uma pequena parte (aprox. 60 EG) do universo das 
entidades gestoras de água (> 500EG). 

• A transparência em relação aos sistemas de abastecimento de água. 
• Inexistência de legislação que obrigue as entidades gestoras de água a terem os sistemas 

de abastecimento de água e o produto (água para consumo humano) certificados no 
âmbito de um referencial de qualidade. 

• A ausência de legislação vinculativa e de mecanismos de monitorização tem permitido 
que as Entidades Gestoras implementem Planos de Segurança da Água nos seus 
sistemas recorrendo a diferentes abordagens metodológicas, o que não permite efectuar 
um única metodologia de avaliação, assim como a comparação dos mesmos. 

• Validação da eficácia do PSA implementado nas entidades gestoras de água. 

• Um tecido empresarial envolvente com potencial de crescimento em várias áreas 
relacionadas com o sector da água. 

• O processo de reestruturação e modernização dos serviços de água que tem vindo a 
decorrer em Portugal. 

• Recomendar ou incluir na legislação a obrigação das entidades gestoras dos sistemas de 
abastecimento de água serem certificadas por um referencial normativo de gestão da 
qualidade. 

• Reforço das medidas de protecção e vigilância do estado químico e ecológico dos recursos 
hídricos, por parte das entidades oficiais competentes. 

• A crescente exigência dos consumidores na qualidade do serviço prestado. 
• Incluir na legislação sobre a qualidade da água para consumo humano a obrigação de 

adoptar metodologias de controlo e gestão de riscos para os sistemas de abastecimento e 
novos parâmetros de análise químicos e biológicos, reconhecidos como novas ameaças para 
a saúde pública. 

• A adopção de uma abordagem estratégica à escala nacional para garantir o abastecimento 
de água segura. 

• Promover e reforçar a cooperação e partilha de informação entre os stakeholders do sector 
da água. 

• Criação de um programa de monitorização e avaliação dos PSA implementados e 
divulgação dos resultados. 

• Implementar sistemas de certificação de materiais em contacto com a água e de produtos 
químicos para tratamento de água e posterior regulação para a utilização dos mesmos. 

• Melhoria no cumprimento dos objectivos de saúde pública. 
• Definir a qualificação e formação mínima dos Técnicos que exploram e operam as infra-

estruturas dos sistemas de abastecimento de água. 
• Apoiar e promover programas de investigação e de ensino, sobre a temática água segura e 

contexto envolvente, aproveitando o apoio e os incentivos da União Europeia nesta área. 
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Na análise efectuada aos vários documentos, constata-se que Portugal se 

encontra a desenvolver uma grande parte das recomendações da OMS (2004) e da IWA 

(2004) relativas ao estabelecimento de um quadro de referência para o abastecimento de 

água segura. No entanto as políticas e os planos estratégicos implementados pelo 

Governo português visam sobretudo responder aos desafios da União Europeia e 

implementar as directivas e as recomendações da Comissão Europeia, assim como 

conseguir uma melhor posição no ranking dos serviços de abastecimento de água, tendo 

como objectivo vir a situar-se entre os melhores da Europa (MAOTDR, 2007). Desde a 

entrada para a CEE, que o Estado português tem vindo a efectuar vários investimentos e 

a implementar melhorias nos serviços de água, o que tem contribuído para uma 

melhoria significativa dos mesmos (Pato, 2011). O desenvolvimento de estratégias e 

directivas da União Europeia, nomeadamente, as relacionadas com o abastecimento de 

água, são influenciadas e elaboradas tendo em consideração as recomendações das 

organizações internacionais, principalmente das delegações existentes (por exemplo a 

WHO Regional Office for Europe) e que trabalham em parceria com a União Europeia.  

As entidades oficiais de saúde, autoridades do ambiente e as entidades 

reguladoras dos serviços de água, de Portugal, no desenvolvimento das suas actividades, 

além de se regerem pelas políticas e legislação nacional, têm tido em consideração as 

recomendações e os estudos elaborados por diversas organizações internacionais, como 

por exemplo, a ONU e as várias instituições que lhes estão associadas como a OMS, 

também a IWA, tem tido um importante papel no desenvolvimento de estratégias e de 

políticas relacionadas com os sistemas de abastecimento de água, que têm vindo a ser 

adoptadas por entidades gestoras de água, nomeadamente portuguesas, por associações 

nacionais e internacionais de entidades gestoras de água, que têm vindo a ser criadas, e 

consequentemente pelos Governos no desenvolvimento de estratégias relacionadas com 

o abastecimento de água para consumo humano.  

Através da realização deste estudo, confirma-se também a influência cada vez 

maior das organizações internacionais no desenvolvimento das políticas e das 

estratégias dos países e das regiões, tanto ao nível macro como ao nível micro. 

Verifica-se também o caminhar para uma maior integração entre as comunidades 

políticas, como é o caso da integração de Portugal na CEE, a adopção do Tratado da 

União Europeia, a adopção de directivas comunitárias para o direito nacional 

(Dougherty, Pfaltzgnaff, 2001, p.804). Também a criação de organizações 

internacionais a nível regional e global, assim como a criação de quadros de referência 
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entre instituições, organizações e regimes, têm contribuído para o aumento da 

integração e estabelecimento de relacionamentos transnacionais entre entidades 

governamentais e entidades não governamentais (Dougherty, Pfaltzgnaff, 2001, p.804).  

Ao longo do trabalho e do estudo realizado também se verifica o aumento da 

preocupação com a segurança humana, ambiental e hídrica, principalmente pelo facto 

da segurança humana, neste caso, na vertente da saúde pública, depender directamente 

do estado químico e ecológico dos recursos hídricos e da situação de escassez hídrica, 

que varia com os impactes das actividades socioeconómicas e dos fenómenos climáticos 

extremos, podendo colocar em causa a capacidade de fornecer água destinada ao 

consumo humano. A OMS, na GDWQ, de 2011, introduz a questão dos impactes das 

alterações climáticas no abastecimento de água segura à população e a necessidade de 

serem adoptadas medidas de adaptação para assegurar o contínuo abastecimento de 

água segura, de forma a garantir a protecção da saúde pública.  
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CONCLUSÃO  

Desde o fim da Guerra Fria que se verifica uma grande mudança na estrutura do 

mundo internacional e interna, que parece estar a mover-se para um modelo de 

comunidade internacional, em que os fenómenos de guerra, fome, explosão 

demográfica, entre outros, são tendencialmente internacionais, originando a 

mundialização dos fenómenos políticos, económicos e sociais e a consequente 

interdependência entre os Estados e destes com as organizações internacionais, que têm 

vindo a revelar-se cada vez maior, no entanto, paralelamente a esta linha de evolução, 

surgem outras opostas, como por exemplo, o nacionalismo (Moreira, 2010, p.154). 

As organizações internacionais têm adquirido um papel cada vez mais 

importante e relevante no cenário internacional, devido ao apoio, cada vez maior, que 

têm prestado aos Estados no cumprimento das suas obrigações, compensando a 

incapacidade que os mesmos têm vindo a revelar em responder a todos os novos 

desafios que surgem, verificando-se assim uma “proliferação dos centros de decisão de 

ordem política, militar, económica” (Moreira, 2010, p.154, 155). 

As organizações e entidades internacionais pela capacidade de criarem diferentes 

tipos de coligações nacionais e transnacionais e pela interacção das mesmas com o 

Estado, têm vindo a aumentar o seu poder de influência na agenda internacional, devido 

a actuarem como grupos de pressão internacional, o que condiciona a configuração e a 

tomada de decisões políticas, assim pode-se afirmar que uma das fortes características 

do sistema global contemporâneo é a interdependência entre os diversos actores, em 

qualquer área de actuação, como por exemplo, segurança, economia, agrícola e 

ambiente (Rodrigues, 2004, p.24). 

Uma das organizações que faz parte do sistema das Nações Unidas é a 

Organização Mundial da Saúde, criada em 1948, e responsável pelos assuntos 

relacionados com a saúde, a nível mundial, esta organização é controlada por 

delegações de 193 Estados-membros, ou seja, na Assembleia Geral da OMS (WHA) 

estão representantes de todos os Estados que a integram, como acontece com a ONU, 

esta situação origina que a WHA muitas vezes sofra pressões e influência provenientes 

do campo político nacional e internacional (Johnson, 2011). A OMS no âmbito das suas 

competências e responsabilidades tem poder limitado, ou seja, só pode emanar 

recomendações, para os actores públicos e privados sobre políticas e estratégias de 

saúde e práticas a adoptar. Inicialmente, os programas da OMS estavam muito ligados 
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ao combate e tratamento de doenças contagiosas e mortais, como por exemplo, malária 

e tuberculose, e programas para protecção da saúde das crianças e das mulheres, bem 

como as problemáticas relacionadas com a falta de saneamento básico e as 

consequências para a saúde humana. Presentemente, o seu campo de actuação directo 

tem vindo a aumentar, intervindo em questões relacionadas com programas de 

vacinação, a modificação genética dos alimentos, a adaptação às alterações climáticas, o 

uso e dependência do tabaco e da droga, indirectamente tem vindo também a actuar na 

educação, pobreza, e desenvolvimento de infra-estruturas, porquanto estes assuntos têm 

impacto directo na saúde e bem-estar das pessoas (Johnson, 2011), o que demonstra, 

novamente, o aumento da integração e da interligação entre as organizações 

internacionais e os Estados, como forma de ajudar estes a responderem às novas 

ameaças e desafios que têm surgido.  

Com o fim da Guerra Fria, deixou de existir a grande ameaça que preocupava os 

países, que era uma guerra nuclear entre URSS e os EUA, o que permitiu que o mundo 

se tornasse menos perigoso e dado origem a um retomar do processo da globalização, 

que foi acompanhado por grandes transformações no cenário internacional, o que 

resultou num mundo mais complexo e incerto, assim como emergissem novos temas, 

novas ameaças e novos actores (IDN, 1998;Xavier, 2010; Rudzit, 2005), o que 

contribuiu para uma evolução do conceito “segurança”, que estava relacionado com a 

defesa e a intervenção militar, passando a existir outros conceitos, como por exemplo, 

segurança humana, ambiental e hídrica (IDN, 1998; Xavier, 2010; Rudzit, 2005). Esta 

transformação obrigou os Estados e a Sociedade a passarem de uma noção de segurança 

competitiva para uma segurança cooperativa (IDN, 1998, p.6).  

A água tem vindo a revelar-se como um dos grandes desafios estratégicos para o 

século XXI, devido à grande quantidade de factores que condicionam a gestão dos 

recursos hídricos, tais como, as alterações climáticas, as exigências cada vez mais 

complexas da sociedade moderna, o crescimento populacional e o desenvolvimento 

socioeconómico que originam o contínuo aumento da depleção e alterações do estado 

químico e ecológico dos recursos hídricos em diversas partes do globo (Hoffman, 2004; 

Grobicki, 2009). Uma gestão dos recursos hídricos adequada envolve a participação dos 

stakeholders - Governos, sociedade civil, organizações internacionais, grupos 

económicos – no desenvolvimento de estratégias, políticas, planeamento e 

acompanhamento de medidas de mitigação e adaptação, a nível regional, nacional e 

internacional, de forma conjunta e individual, de modo a proporcionar os meios 
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necessários para um desenvolvimento sustentável e enfrentar uma nova realidade 

(Cunha, 1998; Alexandre, 2008; UNESCO-WWAP, 2009a; Sadoff, Muller, 2009; 

GWP, 2010; OMS, 2011).  

A crescente consciência da importância da água para a vida e para a segurança 

humana teve como um dos resultados, há muito esperado, a consagração do acesso a 

água segura para consumo humano e o acesso ao saneamento básico como um direito 

humano, através da Resolução nº 64/292, de 28 Julho de 2010, da Assembleia Geral das 

Nações Unidas. Também, nos Objectivos do Milénio, existe uma meta relacionada com 

o abastecimento de água à população (meta C, objectivo 7), para o cumprimento desta 

meta têm vindo a ser desenvolvidos planos estratégicos e implementadas medidas, por 

diferentes actores sociais, do sector público e privado, com o propósito de alcançar o 

objectivo delineado. Em algumas regiões e países têm-se conseguido bons resultados, 

no entanto, noutras regiões não tem sido possível desenvolver actividades para o 

cumprimento da meta e em alguns casos as acções que têm sido adoptadas e 

implementadas não são suficientes (WHO/UNICEF, 2012). 

As situações referidas resultam num conjunto de desafios colocados aos 

Governos e às entidades gestoras de água em relação ao compromisso de garantir o 

abastecimento de água segura para consumo humano e de responder de acordo com as 

variações da procura (OMS, 2011). É cada vez mais consensual que as actividades de 

abastecimento público de água às populações e de saneamento de águas residuais 

urbanas constituem serviços públicos de carácter estrutural, essenciais à saúde pública, à 

segurança colectiva das populações, às actividades económicas e à protecção do 

ambiente (Alexandre, 2008), desta forma, é premente que sejam implementadas 

políticas e estratégias que visem assegurar a preservação dos recursos hídricos e o 

abastecimento seguro de água para consumo humano. Consequentemente, têm vindo a 

ser elaboradas diversas normas técnicas e recomendações para os sistemas de 

abastecimento de água, umas de âmbito nacional, outras de âmbito transnacional e 

outras por organizações internacionais, sobre requisitos gerais para os sistemas de 

abastecimento e seus componentes, tais como materiais e produtos químicos em 

contacto com a água potável, dispositivos de protecção contra a contaminação da água 

potável, processos de tratamento de água para consumo humano mais eficazes, gestão 

adequada de infra-estruturas e gestão da segurança e de emergências relativas aos 

sistemas de abastecimento de água, o que revela a importância e a preocupação 

crescente que este sector tem vindo a adquirir nos últimos anos.  
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Uma das estratégias desenvolvidas é relativa à prevenção e gestão dos riscos 

inerentes aos sistemas de abastecimento de água - Plano de Segurança da Água - 

através da identificação e implementação de medidas de mitigação e pontos de controlo 

ao longo do sistema de abastecimento, recomendada pela OMS, através das GDWQ, a 

partir de 2004, aos Governos, às entidades oficiais e às entidades gestoras de água. 

A Carta de Bona, elaborada pela IWA, em 2004, na sequência do Congresso 

Mundial da Água, que se realizou em Marraquexe, vai ao encontro das recomendações 

presentes na GDWQ (WHO, 2004), por isso estes dois documentos podem ser 

considerados complementares e interdependentes (IWA, 2004), ambas as 

recomendações, têm como principais objectivos garantir que a população tem acesso a 

água segura e a sustentabilidade do serviço. Na Carta de Bona e nas GDWQ existe 

também a recomendação da criação de um quadro de referência para abastecimento de 

água segura para consumo humano, do qual faz parte o PSA. As presentes 

recomendações, caso sejam seguidas devem ser adaptadas ao contexto envolvente e aos 

objectivos e contexto da saúde pública dos países e das regiões (WHO, 2004; IWA, 

2004). Esta metodologia encontra-se a ser implementada em vários países, tanto 

desenvolvidos como em desenvolvimento, sendo expectável que o número de países 

continue a aumentar (Rosén, et al., 2007).  

Do estudo realizado, sobre o desenvolvimento do PSA em Portugal, conclui-se 

que têm vindo a ser desenvolvidas diversas políticas, estratégias e planos a nível 

governamental e empresarial com o objectivo de assegurar o fornecimento e o 

abastecimento de água para consumo humano, em quantidade e qualidade, a 

praticamente toda a população, em que um dos objectivos presentes no PEAASAR II, é 

o abastecimento de água através de sistemas públicos a 95% da população total do país 

(MAOTDR, 2007, p.25), de acordo com os dados presentes no RASAARP 2009 a 

população portuguesa servida por sistemas de abastecimento públicos, em 2008, era de 

94% (ERSAR, 2010a, p.35), tendo este objectivo sido alcançado e ultrapassado em 

2009, em que a totalidade de população em Portugal com acesso a água abastecida 

através de sistemas públicos ascende aos 97%, de acordo com os dados do RASAARP 

2010 (ERSAR, 2011, p.20). 

A implementação da metodologia PSA, pelas entidades gestoras de água, tem 

sido efectuada de forma voluntária, presentemente existem pelo menos quatro entidades 

gestoras de água, que têm o PSA implementado há mais de um ano, e várias entidades 

gestoras de água que se encontram a implementar esta metodologia em colaboração com 
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a ERSAR, no âmbito de um projecto promovido por esta, com o objectivo de elaborar 

um guia sobre a metodologia adaptada à realidade portuguesa, de forma a promover a 

sua implementação por todas as entidades gestoras de água existentes em Portugal 

(Alexandre, 2008).  

Da análise efectuada para a elaboração deste estudo, pode-se concluir que 

Portugal, desde que entrou para a Comunidade Económica Europeia, em 1986, tem 

vindo a efectuar grandes melhorias nos serviços da água, tanto de abastecimento como 

de saneamento, com o objectivo de melhorar os seus serviços, cumprir a legislação 

comunitária sobre a qualidade da água para consumo humano e ambiental e se 

posicionar no ranking dos serviços de água entre os melhores dos Estados-Membros, 

tanto ao nível do serviço, como da qualidade da água (Pato, 2011).  

Assim, têm vindo a decorrer diversas transformações a nível governamental, nas 

políticas, estratégias, planos e legislação sobre o sector da água, da saúde e do ambiente 

que visam a melhoria dos serviços de água, a protecção da saúde pública e o 

acompanhamento das recomendações e directivas da União Europeia, que tem 

contribuído para uma evolução positiva dos serviços de água em Portugal (Pato, 2011). 

As actividades e as iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas pelas entidades 

gestoras de água em melhorarem os seus serviços e a qualidade da água fornecida e 

abastecida, assim como as actividades exercidas pela entidade reguladora dos serviços 

de água (ERSAR), nomeadamente através da elaboração de vários documentos técnicos, 

recomendações que visam a melhoria dos serviços prestados, apoio na implementação 

da metodologia do PSA em algumas EG, têm contribuído para o aumento do nível de 

serviço público de abastecimento de água.  

No entanto verifica-se que ainda existem vários desafios a ultrapassar pelo 

Governo, pelas entidades reguladoras e fiscalizadoras e pelas entidades gestoras de 

água, estes desafios estão relacionados, essencialmente, com a sustentabilidade 

económico-financeira das entidades gestoras de água, devido à grande quantidade de 

EG que existem, para um número reduzido de população, à escassez de recursos 

económicos, tecnológicos e infra-estruturais para muitas entidades gestoras, 

principalmente de pequena dimensão, a falta de conhecimento sobre as vantagens da 

implementação de metodologias de gestão dos riscos nos sistemas de abastecimento, 

por parte das EG e de alguns stakeholders e a ausência de legislação para 

implementação da mesma. 
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Em relação a melhorias a realizar, em Portugal, pode-se destacar a protecção e 

preservação do ambiente e dos recursos hídricos, o que vai ao encontro da 

implementação da DQA e da Lei da Água, a criação de legislação mais exigente para os 

materiais e produtos químicos que contactam com a água destinada ao consumo 

humano, o reforço das competências através da adopção de programas de formação e 

académicos adequados aos novos desafios que se colocam ao abastecimento de água 

segura à população, a criação de meios para partilha de conhecimentos e cooperação 

entre os vários stakeholders, a criação de objectivos para a saúde humana mais 

exigentes tendo em consideração as novas ameaças, a criação de um programa de 

monitorização e avaliação da eficácia dos PSA implementados nas EG, bem como a 

respectiva divulgação dos resultados obtidos de acordo com os objectivos 

implementados. 

Presume-se que com a revisão da Directiva sobre a qualidade da água para 

consumo humano (Directiva 98/83/CE), que está a decorrer, venha a ser introduzida a 

necessidade das entidades gestoras de água implementarem metodologias de 

identificação e gestão dos riscos presentes nos sistemas de abastecimento de água desde 

a origem até à torneira do consumidor, no entanto, ainda se desconhece a forma como a 

mesma será abordada na directiva (Alexandre, 2008; Vieira, 2009).  

Uma outra questão que tem estado a ser muito debatida internacionalmente, 

como se pode constatar no capítulo II é o impacte das alterações climáticas e dos 

desastres naturais nos sistemas de abastecimento de água e nos sistemas de saneamento, 

que poderão afectar as populações devido à incapacidade de fornecer água à população, 

ou à necessidade de fornecer água de forma racionada, por não se conseguir operar as 

infra-estruturas do sistema de abastecimento, pela qualidade da água de origem se 

encontrar comprometida, escassez de água ou processos de tratamento da água 

destinada a consumo humano não conseguirem tratar a água de forma eficiente, não 

permitindo que esta seja própria para consumo humano. A nível mundial têm estado a 

ser debatidas quais as medidas de prevenção, mitigação e adaptação a adoptar pelos 

países e regiões, o que envolve a participação dos governos e entidades diversas que 

têm actividades relacionadas com o sector da água, de forma a ser possível continuar a 

operar os sistemas de abastecimento de água e de saneamento em situações 

consideradas críticas e de emergência, sendo que estes perigos e riscos deverão 

encontrar-se igualmente identificados nos PSA das EG (WHO, 2011). 
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Na União Europeia, as políticas, os programas e as recomendações para a gestão 

da água que vêm sendo desenvolvidas, referem a necessidade de implementar medidas 

de mitigação e de adaptação aos vários desafios que têm vindo a ser colocados aos 

Estados-membros, nomeadamente os desafios relacionados com as alterações 

climáticas, as alterações ambientais, o desenvolvimento socioeconómico e a protecção 

da saúde pública, e que se encontram presentes em vários documentos, como por 

exemplo, a Directiva-Quadro da Água (Directiva 2000/60/CE), a Directiva para o 

Tratamento de Águas Residuais Urbanas (Directiva 91/271/CEE), a Estratégia para 

enfrentar o desafio da escassez de água e das secas (COM(2007) 414 final), o Livro 

Branco para a Adaptação às alterações climáticas (COM(2009) 147 final). 

Um dos desafios lançados pela OMS, e que tem começado a ser discutido é a 

elaboração de planos de segurança para águas residuais, que seria um complemento das 

recomendações da OMS - Guidelines for the safe use of wastwater, excreta and 

greywater - a implementação desta abordagem pelas entidades que são responsáveis 

pela gestão e tratamento das águas residuais, iria permitir reduzir em grande parte as 

repercussões nos recursos hídricos e no meio ambiente e para a saúde pública, assim 

como contribuir para melhorar o tratamento de água para consumo humano, podendo 

este se tornar menos complexo e mais eficaz, e reduzir a perigosidade associada ao 

aparecimento de alguns contaminantes emergentes, de origem química e biológica, que 

têm vindo a detectar-se nas águas superficiais e subterrâneas.   

Do estudo realizado surgem novas perguntas, assim como o interesse pelo 

estudo de outros assuntos relacionados com a temática em análise, ficaram, igualmente, 

outras questões por responder, de âmbito técnico, político, económico e social, pelo que 

são apresentadas algumas perguntas e assuntos que poderão ser estudados neste âmbito. 

De forma a determinar se Portugal se encontra na vanguarda do fornecimento de 

água segura à população, poder-se-ia efectuar um estudo comparativo com as medidas 

implementadas em outros países diferentes de Portugal, e eventualmente que não se 

encontrem na União Europeia, desta forma seria igualmente possível comparar as 

políticas e as regulações relacionadas com a qualidade da água para consumo humano 

que têm vindo a ser desenvolvidas na União Europeia e noutros países. Este estudo 

tinha começado a ser realizado no âmbito deste trabalho, no entanto devido à sua 

complexidade e extensão o mesmo não foi concretizado, em que o objectivo seria 

comparar o estado da arte entre o Reino Unido, o Japão e a Austrália, devido a serem 
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países que têm implementado metodologias de identificação e gestão dos riscos dos 

sistemas de abastecimento de água em várias regiões, têm vindo a adoptar políticas e 

medidas que visam o abastecimento de água segura à população, há algum tempo, e que 

têm tido bons resultados nesse sentido. A realização deste estudo e comparação entre os 

quatro países permitiria analisar a eficácia das medidas implementadas e comparar as 

mesmas com as adoptadas em Portugal, permitindo identificar pontos fortes e pontos 

fracos nas políticas e estratégias adoptadas por Portugal, assim como desafios e 

propostas de acções a desenvolver. 

Outra proposta seria efectuar uma análise e comparação dos dados resultantes 

dos sistemas de avaliação da qualidade de serviço de abastecimento de água em 

Portugal, tendo em consideração os três pilares do desenvolvimento sustentável, como 

forma de determinar se as políticas e programas governamentais relacionados com o 

desenvolvimento sustentável e os serviços de água contribuem para a melhoria de 

ambos ou se não têm qualquer influência. Esta questão surge pelo facto de em Portugal 

existirem muitas entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água para consumo 

humano de pequena dimensão, o que coloca uma série de desafios a estas entidades em 

relação à capacidade económica, humana e técnica, para fornecer serviços de qualidade 

adequada a um preço acessível, situação identificada no PEAASAR II e nos relatórios 

elaborados pela ERSAR (RASAARP). 

Seria igualmente interessante avaliar se a aplicação da Directiva-Quadro da 

Água e da Lei da Água, em Portugal, teve impactes nos serviços de abastecimento de 

água para consumo humano e em caso afirmativo, determinar quais foram esses 

impactes e as suas consequências.  
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