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O seu principal propósito é disponibilizar e simplificar a informação para toda a população, incentivando à adoção e alteração
de comportamentos que levem ao uso eficiente e à poupança de
água, despertando ou aumentando a sua consciência ambiental.
Nele incluem-se: dicas de poupança de água que cada um poderá
adotar em sua casa; informações sobre a deposição indevida de
resíduos nas canalizações domésticas; descodificação de uma
fatura da água; contactos para reportar perdas de água e uma
síntese dos principais planos e das leis que regulam o uso e
gestão sustentável da água.





Na cozinha
Na casa de banho
No jardim e espaços exteriores




Para o Algarve considera-se inaceitável o desperdício de água! É
fundamental a tomada de consciência de que este é um problema
de todos e torna-se, portanto, premente uma gestão adequada
dos recursos hídricos, gestão essa que é da responsabilidade de
cada um de nós.
Nesse sentido surge este Guia Digital, produzido pela Almargem
– Associação de Defesa do Património Ambiental e Cultural do
Algarve, no âmbito do projeto “#AÚltimaGota_Algarve”, apoiado
pelo Fundo Ambiental, e inserido no programa “ENEA 2020 - Produção e consumo sustentáveis”.
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DICAS DE POUPANÇA DE ÁGUA

A Água é o recurso mais precioso do Planeta Terra e essencial à
vida. No entanto, quer o agravamento das alterações climáticas,
como o aumento da temperatura e a diminuição da pluviosidade,
quer o aumento dos consumos ao longo das últimas décadas,
têm conduzido, cada vez mais, a crescentes situações estruturais
de escassez de água, particularmente nas regiões mais a sul,
como é o caso do Algarve. As previsões indicam que a situação
irá agravar-se.
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Este Guia Digital pretende informá-lo e deixá-lo a refletir sobre
uma possível mudança de atitudes e comportamentos que contribuam para o uso eficiente e a preservação deste bem tão
precioso que é a Água.
Lembre-se, todos os gestos contam, por mais pequenos que
possam parecer.

CADA GOTA CONTA!
2
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DICAS DE POUPANÇA
DE ÁGUA

• Feche a torneira enquanto ensaboa

os pratos e abra-a apenas quando
necessário. Poupará cerca de 100
litros de água numa lavagem de 15
minutos.

• Se encher o lavatório para lavar a

loiça, não necessita de o encher até
ao topo. 1/3 da água é suficiente.

• Reutilize a água de lavar fruta para
regar as plantas.
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NA COZINHA

• Coloque um alguidar no lava-loiça

e aproveite a água da lavagem para
descarregar o autoclismo ou regar as
árvores do jardim.

• Não é necessário passar a loiça por

água antes de a colocar na máquina
de lavar.

• Não coloque o copo para lavar de cada

vez que beber água. Escolha um copo
ou garrafa e utilize-o durante todo o
dia para beber.
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• Aproveite a água de cozinhar legu-

• Se tiver possibilidade, opte por lavar

a loiça na máquina e não à mão. Com
a lavagem na máquina poupa cerca de
85% de água em comparação com a
lavagem manual, que chega a gastar
mais de 100 litros.

• Coloque as máquinas de lavar roupa

e loiça a funcionar apenas quando
tiverem a carga cheia.

• Opte pelos programas de lavagem
económicos e evite as pré-lavagens.
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• Opte por comprar uma máquina com
eficiência hídrica e com classe energética A. Uma máquina de lavar loiça
eficiente consegue lavar 130 peças
com apenas 7 litros de água.

• Escolha o detergente certo e siga
as recomendações do fabricante.
Espuma excessiva pode levar ao
aumento do consumo de água.

mes para cozer arroz ou massa. Fica
mais saboroso e é mais saudável que
utilizar um caldo de legumes industrializado.

• Não cozinhe em panelas demasiado
grandes. Desse modo acabará por
gastar mais água durante a preparação, de forma desnecessária.

• Não descongele alimentos com a tor-

neira aberta. Retire os alimentos do
congelador no dia anterior e descongele-os no frigorífico.

• Evite desperdiçar comida. Por cada

alimento que deita fora, está a desperdiçar muitos litros de água que
foram usados para produzir esse alimento, para o transportar até si e
para o cozinhar.

• Consuma produtos locais e sazonais

reduzindo assim a sua pegada ecológica alimentar.

• Adote um dia vegetariano por semana.

Para além de representar uma opção
saudável, ao deixar de ingerir carne
em algumas refeições, vai diminuir a
sua pegada hídrica*.

*
Indicador que expressa o consumo de água
envolvido na produção dos bens e serviços
que consumimos.
Para que possa reduzir os seus consumos, é
importante conhecer quais as áreas em que
mais gasta água, direta e indiretamente. Para
isso, calcule aqui a sua pegada hídrica.
Sabia que, no município de Faro,
a pegada hídrica média é de
6030 L/dia/habitante?
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DICAS DE POUPANÇA
DE ÁGUA

• Coloque uma garrafa de água ou areia

no autoclismo, para reduzir a quantidade de água gasta em cada descarga.

• Se comprar um autoclismo novo,
opte por um com sistema de dupla
descarga. Um autoclismo com duas
possibilidades de descarga permite
poupar mais de 1500 litros de água
por mês quando comparado com um
autoclismo de descarga simples.

NA CASA DE BANHO

• Cuidado com as fugas de água! Um
autoclismo com fuga pode desperdiçar até 400 litros de água por dia.
Para saber se existe uma fuga no
seu autoclismo, coloque corante alimentar no depósito da água. Se houver água colorida na sanita sem ter
puxado o autoclismo, significa que
existe uma fuga de água que precisa
de ser reparada.
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• Não escove os dentes com a torneira
aberta e use um copo para bochechar.

• Na hora de se barbear, encha metade
do lavatório com água e feche a torneira enquanto se barbeia. Em alternativa, pode optar por uma máquina
elétrica.

• Deixe sempre as torneiras bem fechadas. Uma torneira a pingar uma gota
por segundo gasta 500 litros de água/
mês.

• Instale redutores de caudal nas tor-

neiras, desta forma poderá reduzir o
consumo de água para metade.

• Evite banhos de imersão, opte por

duches rápidos e feche a torneira
enquanto se ensaboa. Em vez de 200
litros irá gastar apenas 25 litros de
água num banho de 5 minutos.

• Reduza o tempo que passa no duche.

Escolha uma música de que gosta e
tente que o seu duche não ultrapasse
o tempo de duração dessa música.

• Enquanto espera que a água aqueça,

• Reutilize as suas toalhas antes de as
colocar para lavar.

• Regule o seu esquentador. Reduza o

caudal, para que a água aqueça mais
rapidamente e o desperdício seja
menor enquanto espera que a água
aqueça. Diminua a quantidade de gás,
de modo a que a temperatura saia
certa para o banho, sem necessitar
de misturar água fria.

armazene a água fria num balde que
pode usar depois para regas, lavagens
ou para descarregar o autoclismo.
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DICAS DE POUPANÇA
DE ÁGUA

• Coloque recipientes para recolha da

água da chuva. Reutilize essa água
para lavagens ou regas.

• Sempre que possível, opte por limpar os espaços exteriores só com
uma vassoura, sem recorrer ao uso
de água.
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NO JARDIM E ESPAÇOS
EXTERIORES

• Lave o seu carro apenas quando

necessário. Ao lavar com mangueira,
gastará cerca de 500 litros de água.
Basta um balde de água e uma esponja
para reduzir o gasto para 50 litros.
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• Esteja atento ao solo para saber quando

• Elimine as ervas daninhas. Estas ervas

• Nos meses de Verão, regue as suas

• Coloque casca de pinheiro ou outra

é que a rega é necessária. A maior parte
das plantas morre por excesso e não
por falta de água.
plantas nas horas de menor calor, para
evitar a rápida evaporação da água.
Evite também regar em dias ventosos.

• Substitua o seu relvado e plantas exi-

gentes em água por um jardim seco,
com espécies autóctones. Estão completamente adaptadas ao solo e ao
clima e conseguem viver praticamente
apenas com a água da chuva.

• Utilize o regador em vez da mangueira.

Dessa forma controla melhor a água
que utiliza e evita o desperdício de
água.

• Agrupe as suas plantas de acordo com
as necessidades de água, para evitar
dar demasiada água a umas e pouca
a outras.

• Se optar por colocar relva, escolha um

tipo de relva que necessite de menos
água. A longo prazo, a poupança será
notável.
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absorvem a água do solo que devia ser
destinada às restantes plantas do jardim.
cobertura no seu jardim. Essa barreira
protetora não deixa o sol tocar no solo,
preservando assim a humidade do terreno e evitando o crescimento de ervas
daninhas.

• No Inverno, diminua a frequência com
que rega as plantas e a relva. Humidade
excessiva no solo pode trazer pragas
e doenças.

• Se tiver rega automática no seu terreno,

confira se os aspersores estão bem
direcionados. Muitas vezes, a maior
parte da água vai cair fora dos canteiros, levando a gastos desnecessários.

• Mude a água dos seus animais de esti-

mação regularmente, aproveite a água
antiga para regar árvores e outras
plantas não comestíveis.

• Ao fazer a limpeza do seu aquário,
aproveite a água para regar plantas
não comestíveis.

• Dê banho ao seu animal de estimação
numa zona do jardim que precise de
ser regada.

• Caso aplique fertilizante nas suas
plantas, aplique a mínima quantidade
possível. Os fertilizantes promovem o
crescimento das plantas, mas também
aumentam o consumo de água.
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• Não encha a piscina na totalidade

• Reutilize a água usada nos tanques e

• Quando a piscina não estiver a ser

• Opte por piscinas com sistemas de

para perder menos água com saltos
e salpicos.
utilizada, tape-a com a cobertura.
Mantém a piscina limpa e reduzirá
em cerca de 90% as perdas de água
por evaporação.
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nas piscinas para rega ou limpeza de
pavimentos.
filtração e recirculação da água e
mantenha os filtros limpos.
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RESÍDUOS NÃO
ADEQUADOS
AO TRATAMENTO
DE ÁGUAS RESIDUAIS

As infraestruturas de saneamento, como por exemplo as ETAR
(Estações de Tratamento de Águas Residuais), estão construídas para recolher, tratar águas residuais domésticas e pluviais e
devolvê-las ao meio natural. A estes locais chegam diariamente
lixos e resíduos vários, que são indevidamente despejados nas
canalizações domésticas.
A presença de quantidades significativas de resíduos no esgoto
doméstico pode causar: entupimentos, prejudicando a drenagem
das águas residuais; danos nas canalizações, levando, consequentemente, a custos acrescidos na manutenção das redes de
saneamento; dificuldade no tratamento das águas residuais nas
ETAR; e poluição do meio ambiente.
18
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QUE RESÍDUOS SÃO ESSES, O
QUE PROVOCAM E QUAL O LOCAL
ADEQUADO PARA OS DEPOSITAR?

Cotonetes
Por serem tão pequenos, podem criar
barreiras nos filtros das ETAR e criar
bloqueios nas grelhas. Os que eventualmente conseguem escapar aos filtros
das estações de tratamento de águas
residuais, acabam por ser despejados
nos rios e oceanos.

Pensos rápidos
Por muito pequenos que sejam têm
uma composição complexa que não se
dissolve na água. São feitos de resina,
borracha, gordura e outros componentes que podem comprometer o tubo de
drenagem.

Tampões, pensos higiénicos,
fraldas e algodão
Estes materiais não se degradam e, pior
que isso, incham em contacto com a
água e podem bloquear as tubagens de
esgotos, pelo que será necessária uma
intervenção humana para desbloquear.

O QUE DEVE FAZER: Depositar no caixote do lixo indiferenciado.
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O QUE DEVE FAZER: Depositar no caixote do lixo indiferenciado.

O QUE DEVE FAZER: Depositar no caixote do lixo indiferenciado. Se forem
biodegradáveis, poderão ser colocados
na compostagem.

Toalhitas húmidas, papel de
cozinha e lenços de papel
Apesar de muitas vezes equiparados, o
papel de cozinha e os lenços de papel,
em nada têm a ver com o papel higiénico em termos de propriedades. Estes
tipos de papel são mais resistentes, não
se deterioram com tanta facilidade e
podem inchar com a água. As toalhitas
não se desfazem como o papel, e por
isso não são biodegradáveis.
Todos estes materiais, quando despejados na sanita, podem bloquear as
tubagens e causar sérios estragos na
canalização.

O QUE DEVE FAZER: Depositar no caixote do lixo indiferenciado ou, caso
não tenha gordura, e dependendo da
especificação da marca, no ecoponto
azul (papel).
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Gorduras alimentares e
restos de alimentos

Fio dentário
A grande maioria dos fios dentários são
sintéticos, ou seja, de fio de nylon, e por
isso não são biodegradáveis. Geralmente
acumulam-se em “ninhos” e podem
criar bloqueios nos esgotos, impedindo
a passagem da água canalizada, ou prender-se aos filtros das ETAR. Para além
disso, ao chegarem aos corpos de água
podem ser prejudiciais para os seres
vivos que aí habitam.

O QUE DEVE FAZER: Depositar no caixote do lixo indiferenciado, ou optar
por alternativas biodegradáveis, como
o fio dentário de seda, de bambu ou à
base de amido de milho.

As gorduras alimentares assim como
a gordura existente na comida, não se
dissolvem na água e são muito difíceis
de eliminar. As gorduras ficam alojadas
nas paredes das canalizações entupindo-as, provocando a sua deterioração
e/ou originando maus cheiros.

Cabelos
Os fios de cabelo são bastante resistentes e duráveis, acumulam-se nas
canalizações, criando barreiras onde
se juntam outros detritos, provocando o
entupimento. Além do mais, os fios ficam
presos nas grelhas da ETAR podendo
mesmo criar bloqueios.

O QUE DEVE FAZER: Depositar no caixote do lixo indiferenciado ou num
compostor.

Preservativos
O material de que são feitos os preservativos, o látex, não é biodegradável.
Desta forma, os preservativos podem
causar obstruções na rede pública de
esgotos e, muito provavelmente, irão
alcançar os rios ou oceanos.

O QUE DEVE FAZER: Antes de lavar os
pratos, tachos ou frigideiras limpar os
restos com papel absorvente e colocar
no lixo indiferenciado. Outros restos
de alimentos, óleo e azeite devem ser
acondicionados em recipientes vazios,
bem fechados e depositados nos pontos de recolha adequados (oleão).

O QUE DEVE FAZER: Embrulhar em papel e colocar no lixo indiferenciado.
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Medicamentos
Os medicamentos contêm compostos
que se libertam na água pelo que, ao
serem deitados na sanita, vão dificultar
os processos de tratamento das águas
residuais, podendo mesmo contaminar
os cursos de água.

Fezes de animais
A nossa canalização está preparada para
receber as nossas fezes, mas no que
respeita às fezes dos nossos animais
de estimação o mesmo já não acontece.
Geralmente vêm sempre areias coladas
a estes dejetos que podem danificar e
até corroer os canos.

O QUE DEVE FAZER: Depositar no
caixote do lixo indiferenciado.

O QUE DEVE FAZER: Os medicamentos
que não usa ou que estão fora de prazo
deverão ser entregues na farmácia.

Beatas de cigarros
As beatas de cigarro são dos materiais
mais encontrados nos esgotos e que se
acumulam nos filtros das ETAR. Além da
grande probabilidade de provocar entupimentos, são imensamente poluidores
das águas.

O QUE DEVE FAZER: Depositar no caixote do lixo indiferenciado.
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DESCODIFICADOR
DA FATURA DA ÁGUA

A Conta da Água é o documento resultante da faturação dos
consumos e das tarifas associadas, podendo ser uma fatura ou
uma nota de crédito.
Saber ler as faturas e compreender os termos e palavras utilizados
é uma das formas de entender como as entidades fornecedoras
dos serviços mais elementares funcionam.
Entender cada linha da fatura é essencial para se perceber o que
está implícito em cada cálculo, que somado vai permitir à entidade
prestadora do serviço chegar ao valor final a cobrar ao cliente.
Com o cursor, percorra cada número da fatura para saber como
interpretar cada um dos campos.
Nota: Neste capítulo é utilizada, como exemplo, uma fatura do Município de
Loulé, mas, no geral, a informação disponibilizada é aplicável às faturas de
outros municípios e empresas.
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COMO REPORTAR
FUGAS DE ÁGUA

Em Portugal, cerca de 20% da água canalizada é perdida por roturas e desperdício nas redes de distribuição. Cada cidadão pode
e deve fazer a sua parte na preservação deste bem precioso, ao
reportar a ocorrência irregular de fugas ou desperdício de água
às autoridades competentes.
Roturas nas redes públicas, descargas de água na via pública,
falhas no abastecimento de água potável, tampas de caixas de
visita ou grelhas sumidouras danificadas ou em falta são algumas
das ocorrências que os cidadãos podem e devem comunicar.
Ao reportar uma fuga de água deverá fornecer as seguintes
indicações: localização da fuga (se possível, deverá indicar as
coordenadas geográficas); data e hora da ocorrência; informação
adicional, como fotografias e descrição do local.
Caso a comunicação com a entidade competente seja efetuada
por e-mail ou SMS, poderá basear-se no seguinte modelo:

“Gostaria de comunicar à autoridade competente, que no dia _____
às _____ horas, vi no local ________________________ (morada
incluindo concelho e coordenadas, se possível) uma perda de água.
Junto envio as fotografias tiradas no local. A água é um bem essencial e não deve ser desperdiçada. Peço que sejam tomadas as devidas
precauções para acabar com a perda da água, de modo que haja uma
maior eficiência do uso deste bem público. Aguardo resposta de que
tomaram conhecimento da ocorrência e como o problema foi resolvido.”
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CONTACTOS PARA DENÚNCIA DE
FUGAS DE ÁGUA, NOS MUNICÍPIOS
DO ALGARVE

* Os contactos dos piquetes devem
ser utilizados apenas fora do horário
de expediente dos serviços.

Alcoutim

Monchique
Castro Marim
Aljezur

Silves
Tavira
Loulé

Portimão

Vila
Real de
Santo
António

São Brás
de Alportel

Lagos
Lagoa

Albufeira

Vila do Bispo

Faro

Percorra o mapa com o seu cursor para consultar os contactos
relativos a cada concelho.
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Olhão

Caso não consiga entrar em contacto com as entidades locais responsáveis, poderá tentar contactar
as seguintes entidades: Águas do Algarve S.A., ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas
e Resíduos, APA/ARH Algarve, bombeiros locais, DECO Proteste.
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INSTRUMENTOS
DE PLANEAMENTO

O planeamento da água é concretizado através de diversos instrumentos. Destacam-se neste capítulo alguns de âmbito mundial,
nacional ou regional.

ÂMBITO MUNDIAL
TRANSFORMANDO O NOSSO
MUNDO: AGENDA 2030 PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O QUE É?
A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa, adotada pela
quase totalidade dos países do mundo, no contexto das Nações
Unidas, que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável (sócio, económico, ambiental), constituindo um plano
de ação centrado nas pessoas, no planeta, na prosperidade, na
paz e nas parcerias (5P).
A Agenda 2030 está assente em 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e 169 metas a implementar por todos os países.
Os ODS definem as prioridades e aspirações globais para 2030
e requerem uma ação à escala mundial de governos, empresas
e sociedade civil.
A gestão da água é de tal importância que além dos ODS6 (Água
potável e saneamento) e ODS12 (Produção e consumo sustentável), este recurso da maior relevância, também se encontra
diretamente associado ao ODS4 (Educação de qualidade), ODS11
(Cidades e comunidades sustentáveis), ODS3 (Saúde e bem-estar), ODS13 (Ação climática), ODS16 (Paz, justiça e instituições
eficazes) e ODS17 (Parcerias para a implementação dos objetivos).
QUAL O OBJETIVO?
A Agenda das Nações Unidas para 2030 tem como objetivo final
a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável, no
âmbito do qual todos os Estados e outras partes interessadas
assumem responsabilidades próprias no que diz respeito à sua
implementação, enfatizando-se que ninguém deve ser deixado
para trás.
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ÂMBITO NACIONAL

ÂMBITO NACIONAL

PLANO NACIONAL DA ÁGUA (PNA)

PROGRAMA NACIONAL PARA O USO
EFICIENTE DA ÁGUA (PNUEA)

O QUE É?
O PNA define a estratégia nacional para a gestão integrada da
água. Estabelece as grandes opções da política nacional da água
e os princípios e as regras de orientação dessa política, a aplicar pelos planos de gestão de regiões hidrográficas e por outros
instrumentos de planeamento das águas.
QUAIS OS OBJETIVOS?
- Proteção e a requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas terrestres, bem como das zonas húmidas
que deles dependem, no que respeita às suas necessidades de
água;
- Promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água
de boa qualidade, baseado numa proteção a longo prazo dos
recursos hídricos disponíveis;
- Aumento da resiliência relativamente aos efeitos das inundações e das secas e outros fenómenos meteorológicos extremos
decorrentes das alterações climáticas.
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O QUE É?
O PNUEA é um instrumento de política ambiental nacional que
associa a melhoria da eficiência de utilização da água à consolidação de uma nova cultura de água em Portugal, através da
qual este recurso seja crescentemente valorizado, não só pela
sua importância para o desenvolvimento humano e económico,
mas também para a preservação do meio natural, numa ótica de
desenvolvimento sustentável e respeito pelas gerações futuras.
O PNUEA teve a sua génese em 2000/2001, e em 2005 é aprovada a lei que aprova a sua criação (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 113/2005, de 30 de junho).
QUAL O OBJETIVO?
Promoção do uso eficiente da água em Portugal, especialmente
nos setores urbano, agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos de escassez de água e para melhorar as condições
ambientais nos meios hídricos, sem pôr em causa as necessidades vitais e a qualidade de vida das populações, bem como o
desenvolvimento socioeconómico do país.
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ÂMBITO NACIONAL

ÂMBITO REGIONAL

ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL (ENEA) 2020

PLANO INTERMUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (PIAAC-AMAL)

O QUE É?

O QUE É?

A ENEA 2020 prevê 16 medidas enquadradas por três objetivos estratégicos: Educação Ambiental + Transversal, Educação
Ambiental + Aberta e Educação Ambiental + Participada. Estes
objetivos estão ao serviço de três pilares essenciais da política
ambiental: descarbonizar a sociedade, tornar a economia circular
e valorizar o território.

O PIAAC-AMAL, divulgado em março de 2019, está alinhado com os
principais objetivos da Estratégia Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas (EEAAC) e da Estratégia Nacional de Adaptação
às Alterações Climáticas (ENAAC2020), procurando aumentar a
resiliência do Algarve e sua população aos efeitos das alterações
climáticas. A capacidade de adaptação inclui diversas estratégias, tais como promover o aumento de conhecimento sobre as
alterações climáticas e seus impactos, realizar campanhas de
divulgação e sensibilização sobre o tema e identificar e divulgar linhas de financiamento para a implementação de medidas
concretas de adaptação, assim como para a monotorização dos
efeitos destas ações.

A concretização desta Estratégia privilegia um trabalho temático
e transversal capaz de garantir os compromissos, nacionais e
internacionais, assumidos por Portugal no domínio da sustentabilidade.
No que diz respeito à água, o documento apela à utilização
sustentável deste recurso, à prevenção da poluição das massas
de água, à gestão das bacias hidrográficas e à conservação dos
ecossistemas ribeirinhos e sua interligação com o ciclo urbano
da água.
QUAL O OBJETIVO?
Estabelecer um compromisso colaborativo, estratégico e de coesão na construção da literacia ambiental em Portugal que, através
de uma cidadania inclusiva e visionária, conduza a uma mudança
de paradigma civilizacional, traduzido em modelos de conduta
sustentáveis em todas as dimensões da atividade humana.
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QUAIS OS OBJETIVOS?
- Melhoria do nível de conhecimento sobre o sistema climático
do Algarve, e as relações diretas e indiretas que o clima e as suas
alterações têm nos setores considerados prioritários;
- Redução da vulnerabilidade do Algarve aos impactos das alterações climáticas e aumento da capacidade de resposta com
base em políticas de adaptação;
- Integração da adaptação às alterações climáticas em políticas
setoriais e nos instrumentos de gestão do território;
- Promoção da adaptação com base na evidência demonstrada
por estudos científicos e boas práticas, nacionais e internacionais;
- Promoção do envolvimento e fomento de parcerias entre as
várias partes interessadas no processo de adaptação às alterações climáticas.
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PLANO REGIONAL DE EFICIÊNCIA
HÍDRICA DO ALGARVE (PREHA)

PLANOS DE GESTÃO DA REGIÃO
HIDROGRÁFICA DO GUADIANA (RH7) E
DAS RIBEIRAS DO ALGARVE (RH8)

O QUE É?
O PREHA estabelece as bases para o planeamento e gestão dos
recursos hídricos do Algarve, identificando os fatores críticos e
soluções, atendendo à situação atual e futura e à diferenciação
de problemas no barlavento e no sotavento algarvio, administrativa e multissectorial dos utilizadores com maior expressão.
QUAIS OS OBJETIVOS?
- Avaliação da gestão das disponibilidades hídricas em 2020 e
2021, e estimativa das disponibilidades hídricas e da evolução
dos consumos, a médio e longo prazo, no barlavento e no sotavento algarvio;
- Indicação das metodologias a utilizar para definir metas e horizontes temporais de eficiência hídrica para os principais usos,
nomeadamente os associados aos setores agrícola, turístico e
urbano;
- Identificação das medidas de curto prazo que permitam uma
gestão integrada das disponibilidades e da procura de água, assim
como os fatores críticos para o seu sucesso;
- Identificação de possíveis soluções de médio e longo prazo
que complementem o previsível decréscimo do recurso por via
das alterações climáticas.
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O QUE SÃO?
Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) são instrumentos de natureza setorial que visam a gestão, a proteção e a
valorização ambiental, social e económica das águas, tendo como
unidade a região hidrográfica, que abrange as bacias hidrográficas e as águas costeiras. O Algarve é abrangido por duas regiões
hidrográficas: a do Guadiana (RH7) e a das Ribeiras do Algarve
(RH8).
Estes planos são elaborados por ciclos de planeamento, sendo
revistos e atualizados de seis em seis anos. A síntese das Questões Significativas da Gestão da Água (QSiGA) é uma peça fundamental para o processo de revisão dos PGRH uma vez que
permite identificar as pressões decorrentes das ações antrópicas
sobre as massas de água, os impactes resultantes dessas ações
e os aspetos de ordem normativa, organizacional, económica, ou
outros, que dificultem ou coloquem em causa o cumprimento
dos objetivos ambientais definidos para as massas de água.
QUAIS OS OBJETIVOS?
- Identificação e caracterização das massas de água;
- Identificação das pressões e impactes significativos sobre o
estado das águas;
- Análise económica das utilizações da água;
- Definição dos objetivos ambientais para as massas de água;
- Identificação das redes de monitorização;
- Definição dos programas de medidas para cumprimento objetivos ambientais;
- Incentivo ao processo de participação pública.
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LEIS QUE
REGULAMENTAM
O USO E A GESTÃO
SUSTENTÁVEL DA ÁGUA

Apresentam-se alguns diplomas legais que procuram definir
normas que salvaguardam a qualidade das massas de água, disciplinam os seus usos e titulam a sua utilização.

DIRETIVA - QUADRO DA ÁGUA (DQA)
DIRETIVA N.º 2000/60/CE, DO PARLAMENTO
EUROPEU E DO CONSELHO, DE 23 DE OUTUBRO
A Diretiva – Quadro da Água (DQA) é o principal instrumento da
politica da União Europeia relativo à água, e estabelece um quadro de ação comunitária para a proteção das águas de superfície interiores, das águas de transição, das águas costeiras e
das águas subterrâneas, determinando o enquadramento para a
gestão sustentável deste recurso, com o intuito de se alcançar
o bom estado de todas as massas de água.

LEI DA ÁGUA
LEI N.º 58/2005, DE 29 DE DEZEMBRO
Aprova a Lei da Água, transpondo para legislação nacional a Diretiva
Quadro Água (DQA). Este diploma tem como objetivo primordial
a gestão sustentável das águas e a sua proteção a nível nacional.
No seu âmbito de aplicação estão incluídas as águas superficiais
(nomeadamente, águas interiores, de transição e costeiras) e as
águas subterrâneas, abrangendo, além das águas, os respetivos
leitos e margens, bem como as zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas protegidas.
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CONVENÇÃO SOBRE COOPERAÇÃO PARA
A PROTEÇÃO E O APROVEITAMENTO
SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS DAS BACIAS
HIDROGRÁFICAS LUSO-ESPANHOLAS
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
N.º 66/99, DE 17 DE AGOSTO
Aprova, para ratificação, a Convenção sobre Cooperação para a
Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias
Hidrográficas Luso-Espanholas e o Protocolo Adicional, assinados em Albufeira em 30 de novembro de 1998. O objetivo da
Convenção é definir o quadro de cooperação entre Portugal e
Espanha para a proteção das águas superficiais e subterrâneas
e dos ecossistemas aquáticos e terrestres deles diretamente
dependentes, e para o aproveitamento sustentável dos recursos
hídricos das bacias hidrográficas dos rios Minho, Lima, Douro,
Tejo e Guadiana. Este protocolo foi revisto através da Resolução
da Assembleia da República n.º 62/2008, de 14 de novembro.

TITULARIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS
LEI N.º 54/2005, DE 15 DE NOVEMBRO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
DECRETO-LEI N.º 226-A/2007, DE 31 DE MAIO
Estabelece o regime de utilização dos recursos hídricos, particulares ou públicos. Os títulos que podem ser atribuídos para
a utilização dos recursos hídricos são: Autorização, Licença e
Concessão. Última atualização dada pela Lei n.º 44/2012, de 29
de agosto.

QUALIDADE DA ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO
DECRETO-LEI N.º 306/2007, DE 27 DE AGOSTO
Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo
humano, tendo por objetivo proteger a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes da eventual contaminação dessa água e
assegurar a disponibilização tendencialmente universal de água
salubre, limpa e desejavelmente equilibrada na sua composição.
Este decreto-lei estabelece ainda os critérios de repartição da
responsabilidade pela gestão de um sistema de abastecimento
público de água para consumo humano, quando a mesma seja
partilhada por duas ou mais entidades gestoras. Última atualização dada pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

Estabelece a titularidade dos recursos hídricos. Os recursos hídricos a que se aplica esta lei compreendem as águas, abrangendo
ainda os respetivos leitos e margens, zonas adjacentes, zonas
de infiltração máxima e zonas protegidas. Em função da titularidade, os recursos hídricos compreendem os recursos dominiais,
ou pertencentes ao domínio público, e os recursos patrimoniais,
pertencentes a entidades públicas ou particulares. Última atualização dada pela Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto.
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REGIME ECONÓMICO E FINANCEIRO
DOS RECURSOS HÍDRICOS

PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA
REUTILIZAÇÃO (ApR)

DECRETO-LEI N.º 97/2008, DE 11 DE JUNHO

DECRETO-LEI N.º 119/2019, DE 21 DE AGOSTO

Estabelece o regime económico e financeiro dos recursos hídricos, definindo a taxa de recursos hídricos, as tarifas dos serviços
públicos de águas e os contratos-programa em matéria de gestão
dos recursos hídricos. Última atualização dada pelo Decreto-Lei
nº 46/2017, de 3 de maio.

Estabelece o regime jurídico de produção de água para reutilização (ApR), obtida a partir do tratamento de águas residuais,
bem como da sua correta utilização de forma a evitar efeitos
nocivos para a saúde e para o ambiente. Este regime aplica-se
à reutilização, para usos não potáveis, de água proveniente de
estações de tratamento de águas residuais (ETAR) domésticas,
urbanas e industriais, destinada a usos compatíveis com a qualidade da mesma, designadamente para rega, usos paisagísticos
e para usos urbanos e industriais.

NORMAS DE QUALIDADE AMBIENTAL (NQA)
DECRETO-LEI N.º 103/2010, DE 24 DE SETEMBRO
Estabelece as Normas de Qualidade Ambiental (NQA) para determinados poluentes classificados como substâncias prioritárias,
bem como para outras substâncias designadas “outros poluentes”. Adicionalmente, estabelece especificações técnicas para
a análise e monitorização químicas do estado da água, no que
respeita às substâncias anteriormente referidas, a observar pelos
laboratórios, nas águas superficiais, nos sedimentos (matéria
depositada por ação da gravidade) e no biota (conjunto de seres
vivos de um ecossistema). Transpõe para legislação nacional a
Diretiva n.º 2008/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de dezembro. Última atualização dada pelo Decreto-Lei n.º
218/2015, de 7 de outubro.
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Para além destas, é crucial ter em conta as leis e convenções
associadas à proteção do ambiente, nomeadamente de zonas
húmidas e áreas associadas. Apresentam-se de seguida alguns
diplomas legais que complementam as normas que salvaguardam
a proteção das zonas húmidas e/ou dos recursos hídricos.

DIRETIVAS AVES E HABITATS
DECRETO-LEI N.º 156-A/2013, DE 8 DE NOVEMBRO
O presente diploma pretende contribuir para assegurar a biodiversidade, através da conservação e do restabelecimento dos
habitats naturais e da flora e fauna selvagens num estado de
conservação favorável no território nacional, tendo em conta as
exigências económicas, sociais e culturais, bem como as particularidades regionais e locais. O presente decreto-lei corresponde
à última atualização ao Decreto-Lei n.º 140/99, que transpõe para
o direito interno a Diretiva Aves e a Diretiva Habitats.
Estas diretivas são os pilares da política de biodiversidade da
União Europeia, e exigem que os estados-membros designem
sítios terrestres e marinhos específicos, que, em conjunto, constituem a rede Natura 2000. Muitas áreas relevantes para o ciclo
da água e zonas húmidas estão abrangidas por estas legislações,
que exigem a sua monitorização e proteção. Infelizmente, Portugal
está muito aquém no cumprimento das obrigações estipuladas
por estas Diretivas.

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE)
DECRETO-LEI N.º 232/2007, DE 15 DE JUNHO
A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um instrumento de
caráter estratégico de apoio à tomada de decisão que visa a promoção do Desenvolvimento Sustentável. A nível europeu é regido
pela Diretiva 2001/42/CE que incita a avaliação do impacto de
determinados planos e programas no ambiente numa maneira
multissectorial de modo a evitar impactes ambientais, com ênfase
para a biodiversidade e as alterações climáticas.
Para além disso, este decreto assegura a aplicação da Convenção de Aahrus (Resolução da AR n.º 11/2003, de 25 de fevereiro).
Esta Convenção transporta para o direito português a Directiva
2003/35/CE, relativa ao acesso à informação, à participação do
público no processo de tomada de decisão e ao acesso à justiça
em matéria de ambiente.
Estão sujeitos a AAE planos e programas sectoriais (e.g. nas áreas
da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes e
turismo) e planos e programas de gestão (e.g. gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, ordenamento urbano
e rural ou utilização dos solos).

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
DECRETO-LEI N.º 151-B/2013, DE 31 DE OUTUBRO
Regida pela Diretiva Europeia 2014/52/UE sobre Avaliação de
Impacto Ambiental (AIA), relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente. É em grande
medida complementar à AAE. A Diretiva AAE tem um caráter mais
estratégico e situa-se “a montante”, enquanto a Diretiva AIA se
situa “a jusante” e refere-se aos projetos que estão a ser realizados numa fase posterior e normalmente inseridos num plano ou
programa mais abrangente. Em teoria, é improvável a ocorrência
de uma sobreposição dos dois processos, contudo, este aspeto
nem sempre é claro.
Assim, a AIA é um instrumento de carácter preventivo que inclui
a realização de estudos e consultas públicas. Deste processo
provém a decisão sobre a viabilidade da execução dos projetos.
Apesar do regime jurídico de AIA estabelecer, a priori, uma lista
de tipologias de projetos, este é aplicável a todos projetos públicos e privados que em função da sua localização, dimensão ou
natureza são suscetíveis de produzirem efeitos significativos no
ambiente.
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RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN)
DECRETO-LEI N.º 124/2019, DE 28 DE AGOSTO

GLOSSÁRIO

A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi instituída em 1983, tendo
em vista a proteção de áreas essenciais para assegurar a estabilidade ecológica do meio, a utilização racional dos recursos
naturais e o correto ordenamento do território através da sua
sujeição a um regime de restrição de utilidade. Decorridas mais
de três décadas desde a instituição da REN, o presente contexto
de perda de biodiversidade, alterações climáticas e eventos climáticos extremos, de falta de água, de riscos associados à zona
costeira e à ocorrência de cheias veio confirmar a importância
e relevância dos princípios basilares da REN, direcionados para
o planeamento e gestão dos recursos hídricos, focados na boa
manutenção do trecho terrestre do ciclo da água.
Infelizmente, a REN nem sempre é respeitada, ocorrendo alterações indevidas das áreas abrangidas ou sendo criadas sucessivas exceções. No Algarve é fácil observar diversos exemplos
de desrespeito em zonas húmidas, áreas costeiras e corredores
ecológicos.
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ÁGUA PARA REUTILIZAÇÃO (ApR)
Águas residuais tratadas para usos não potáveis, respeitando uma
série de normas de qualidade de forma a evitar efeitos adversos
para a saúde e para o ambiente.

EFICIÊNCIA HÍDRICA
Redução do consumo e desperdício de água, contabilizando a
água necessária para um determinado objetivo e a quantidade
de água efetivamente usada ou distribuída.

ÁGUAS DE TRANSIÇÃO
Massas de águas de superfície na proximidade da foz dos rios,
que têm um carácter parcialmente salgado em resultado da
proximidade de águas costeiras, mas que são significativamente
influenciadas por cursos de água doce.

ESCASSEZ DE ÁGUA
Insuficiência de recursos hídricos necessários para satisfazer a
procura de água para os diferentes usos numa determinada região.

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Todas as águas que se encontram abaixo da superfície do solo,
na zona saturada, e em contacto direto com o solo ou com o
subsolo.
ÁGUAS SUPERFICIAIS
As águas interiores, com exceção das águas subterrâneas, águas
de transição, águas costeiras, incluindo-se nesta categoria, no
que se refere ao estado químico, as águas territoriais.
ÁGUAS COSTEIRAS
Águas de superfície que se encontram entre terra e uma linha
cujos pontos se encontram a uma distância de uma milha náutica, na direção do mar, a partir do ponto mais próximo da linha
de base a de delimitação das águas territoriais, estendendo-se,
quando aplicável, até ao limite exterior das águas de transição.
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Qualquer mudança no clima ao longo do tempo, devida à variabilidade natural ou como resultado de atividades humanas.
AUTOCLISMO COM SISTEMA DE DUPLA DESCARGA
Sistema que permite ao utilizador a escolha entre dois volumes
distintos de descarga de água.
CICLO DA ÁGUA
Ou ciclo hidrológico, é o movimento infinito e circular que a água
faz na Natureza.
CORREDOR ECOLÓGICO
Faixa de vegetação que promove a ligação entre áreas florestais
dispersas, possibilitando a deslocação das espécies e, consequentemente, favorecendo a troca genética e a dispersão de
sementes, essenciais para a manutenção da biodiversidade.
ECOSSISTEMA
Conjunto de organismos de várias espécies que vivem em determinado local (comunidade) e interagem entre si e com o meio,
formando um sistema estável, equilibrado e autossuficiente.
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ESPÉCIES AUTÓCTONES
Espécies nativas ou naturais de um determinado ecossistema
ou região.
GESTÃO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA
Gestão responsável dos recursos hídricos disponíveis, garantindo
a continuação da sua disponibilização para as gerações futuras.
PEGADA HÍDRICA
Indicador que expressa o consumo de água envolvido na produção dos bens e serviços que consumimos.
PIQUETE
Grupo de pessoas nomeadas por turnos para determinado serviço, de modo a assegurar qualquer emergência.
RECURSOS HÍDRICOS
Águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer
tipo de uso de região ou bacias.
REGIÕES HIDROGRÁFICAS
A área de terra e de mar constituída por uma ou mais bacias
hidrográficas contíguas e pelas águas subterrâneas e costeiras
que lhes estão associadas.
TORNEIRA COM REDUTOR DE CAUDAL
Dispositivo que se pode incorporar na tubagem ou na saída da
torneira, e que reduz o consumo de água pela limitação do volume
de água que deixa afluir.
ZONA DE INFILTRAÇÃO MÁXIMA
A área em que, devido à natureza do solo e do substrato geológico e ainda às condições de morfologia do terreno, a infiltração
das águas apresenta condições especialmente favoráveis, contribuindo assim para a alimentação dos lençóis freáticos.
ZONAS HÚMIDAS
Áreas inundadas ou alagadas com água, podendo ser permanentes ou sazonais. Nas zonas húmidas incluem-se os pântanos,
charcos, lagos, rios e pauis.
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