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1 - lntrodu~ao 

1.1 - A agua e a sua relevancia para o bem-estar social 

Ao Iongo da hist6ria do progresso humano, os recursos hfdricos assumem 
uma importancia basilar e sao urn factor estruturante em qualquer processo de 
desenvolvimento. Por isso, ha uma ligae(ao entre a evoluctao da disponibilidade 
de agua utilizavel e a hist6ria das civilizact6es humanas. Como recurso, e indis
pensavel ao abastecimento das actividades humanas e a sua propria sobrevi
vencia. Neste ambito, a agua imp6e-se nos domfnios do abastecimento urbana 
e industrial, da rega, do lazer, da recepe(ao de efluentes, da energia e transpor
te. Para alem de recurso e urn meio que permite a reproductao biol6gica. 

Ate ao advento da era industrial, a agua, como os outros bens ambientais, 
era urn bern livre. 0 desenvolvimento da sociedade industrial, a acelaractao do 
progresso tecnol6gico, a explosao demografica, a modificactao gradual do sis
tema de vida das popula96es com o consequente aumento de consumo per 
capita, acentuaram a necessidade de disponibilidade de agua em quantidade e 
qualidade adequada. Embora constantemente renovada atraves do ciclo 
hidrol6gico, a sua disponibilidade tern vindo a ser progressivamente condiciona
da quer por escassez quer por altera96es de qualidade que induzem por sua 
vez uma carencia relativamente a sua utilizactao para certos fins. A procura de 
agua de diversos nfveis de qualidade tornou-se cada vez mais diffcil de satis
fazer. A agua passou assim de bern livre a recurso limitado devido a sua de
sigual distribuictao no espa9o e no tempo e ao aumento das necessidades e da 
procura. 

A percepe(ao de que a agua e urn factor fundamental para o bem-estar 
social e para o desenvolvimento econ6mico, a par com a sua escassez relati
va, levou a necessidade de integrar os itens classicos de escassez nos proble
mas modernos de qualidade ambiental. A agua entrou, assim, no campo da 
analise econ6mica na medida em que era essencialmente econ6mica a esco
lha da afecta9ao deste recurso entre as varias op96es possfveis. A agua passa 
entao a ter urn valor para cada uso, que depende da facilidade da sua utiliza- -
ctao, da garantia da sua disponibilidade e da sua qualidade. Aos esforctos que 
visam a obtenctao de agua suficiente, junta-se o esfor9o de preserva9ao da 
qualidade da agua em functao dos objectivos do seu uso, para diminuir a polui
ctao e suas implicact6es. 
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1.2 -A necessidade de aplicagao do princfpio utilizador-pagador 

Se os recursos ambientais sao tratados como bens colectivos ou como 
heranc;a comum da humanidade correm o risco de ser destrufdos se nao se 
implementam medidas que controlem os efeitos nocivos e preservem esse bens. 
Torna-se assim necessaria encontrar as instituic;6es, os incentives econ6micos 
e os sistemas de direito de propriedade que possam induzir a iniciativa privada 
a agir positivamente para a gestao do ambiente, qualquer que seja o sistema 
s6cio-polftico vigente. A definic;ao dos direitos de propriedade constitui uma via 
para internalizar as externalidades. Deve reconhecer-se, no entanto, que nem 
sempre isso e possfvel, e o caso da agua e um exemplo. Por isso, desde 
sempre os homens, organizados em sociedade, recorreram a acc;ao do poder 
publico. 0 Estado tern assim a missao de gerir em conformidade e com com
petencia os bens publicos (ou enquadrar legalmente a sua gestao) disponfveis 
para todos, e cujo uso nao pode ser interdito a ninguem. Os custos de transac
c;ao e organizac;ao sao muito elevados e e sempre necessaria um certo grau 
de controlo para evitar o risco do free rider que se aproveita dos servic;os sem 
os pagar. 0 abandono da liberdade e o prec;o a pagar para a gestao racional 
dos recursos. 

No contexte dos recursos hfdricos, a determinac;ao dos custos e relativa e 
imputavel as acc;6es dos agentes econ6micos que participam no sistema de 
utilizac;ao, nomeadamente: 

Antes do seu uso, como no caso da captac;ao directa do meio natu
ral ou pelos pr6prios utilizadores ou por intermediaries, para os 
quais a agua e um produto acabado; 

Nas diferentes etapas da sua utilizac;ao enquanto factor de produc;ao, 
por parte dos agentes econ6micos ou enquanto factor de con
sumo por parte dos utilizadores finais para satisfac;ao das suas 
necessidades individuais; 

Depois da sua utilizac;ao, no caso das aguas residuais rejeitadas in
dividualmente ou por sistemas de escoamento colectivo com 
eventual drenagem e tratamento posterior dos efluentes. 

Generaliza-se assim urn sistema de utilizador-pagador que vern sendo 
pratica na maioria dos pafses da Uniao Europeia e que tern por objective nao 
s6 criar receitas, mas gerir a procura da agua. 

1.3 - Objectives deste trabalho. 

Este trabalho procura analisar os aspectos relevantes para a gestao dos 
recursos hfdricos. Por um lado, a simples raridade natural das aguas, a deterio
rac;ao dos aqufferos, e as secas limitam as disponibilidades de agua. Por outro, 
a procura e crescente para irrigac;ao, desenvolvimento, produc;ao de energia, 
consumo industrial e actividades de lazer. Ha assim necessidade de afectar um 
recurso escasso - a agua - a necessidades multiplas, muitas vezes conflituan
tes, pelo que este recurso tern que ser vigiado em todo o seu ciclo, para ajuizar 
das suas capacidades e avaliar a sua capacidade em relac;ao aos seus usos. 
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Este artigo enuncia problemas e condicionalismos existentes no domfnio 
da gestao dos recursos hfdricos, analisa a situa<;ao existente em Portugal e 
evidencia a interdependencia entre a gestao dos recursos hfdricos, o desenvol
vimento s6cio-econ6mico eo ordenamento do territ6rio. Torna clara que a com
plexidade da gestao da agua reflecte a diversidade dos problemas que emer
gem da oferta e da procura deste recurso, com consequencias sabre os seus 
diversos utilizadores. A agua e um recurso com multiplas utiliza<;6es ocorrendo 
num contexto de sistemas hidrol6gicos interligados. Varia<;6es num ponto do 
sistema tendem a difundir reac<;6es em cadeia, afectando a qualidade, a dispo
nibilidade e o custo dos servi<;os da agua noutro ponto da mesma unidade 
hidrol6gica. Par isso, o texto tambem chama a aten<;ao para o facto de que 
praticas de gestao de uma bacia e as regula<;6es impostas para salvaguardar 
os interesses ligados aos recursos hfdricos, compatibilizando-os com os inte
resses comunitarios (par vezes conflituantes), afectam inevitavelmente a quali
dade, o custo e o Iuera dos servi<;os da agua. Assim, real<;a-se que a gestao 
devera processar-se de um modo integrado para poder atingir os objectivos 
visados e providenciar agua na qualidade desejada para os diferentes usos, ao 
menor custo. Este aspecto revela a dimensao econ6mica e ambiental da admi
nistra<;ao da agua e o seu caracter multidisciplinar. 

0 texto refere tambem que, para que a implementa<;ao de polfticas de 
recursos hfdricos seja eficaz, tern de ser conciliada com as polfticas ambientais 
e outras polfticas econ6micas, nomeadamente polfticas agricola, industrial, 
energetica, de transporte e de desenvolvimento urbana e regional. Este esfor<;o 
de enquadramento tem sido empreendido pelos diversos pafses da Uniao 
Europeia e em geral par todos os pafses que se tern preocupado com a con
serva<;ao e protec<;ao deste recurso, embora, na pratica, os graus de eficacia 
sejam diferenciados. Portugal nao tem ficado alheio a esta tematica e neste 
contexto sao tambem analisadas as iniciativas legislativas mais recentes e a 
filosofia de base subjacente a legisla<;ao. 

2 - Aspectos relevantes da gestao dos recursos hldricos 

2.1 - A especificidade da gestiio dos recursos hidricos 

A especificidade da gestao dos recursos hfdricos advem das caracterfsti
cas particulares destes recursos. A agua pertence a categoria dos recursos 
naturais renovaveis, tal como os recursos do solo, recursos florestais (madeira, 
corti<;a, oleos, resina), recursos energeticos renovaveis (energia hfdrica, e61ica, 
geotermica, das ondas e mares, biogas, etc). 

Podemos referir tres importantes caracterfsticas da agua como recurso: 

a) Caracter multifacetado e concorrencial das suas utiliza<;6es; 
b) Propriedade comum; 
c) Recurso em fluxo. 

Estas caracterfsticas evidenciam que a analise convencional dos recursos 
nao e apropriada. A analise e a gestao dos recursos hfdricos tem de ter em 
conta estas caracterfsticas basicas. Com excep<;ao das aguas subterraneas, a 
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agua e geralmente classificada como um recurso em fluxo, por contraposigao a 
um recurso em stock, como os minerais, combustfveis, f6sseis, etc. Como o ar 
e a energia solar, e um recurso inesgotavel, renovavel. 

A agua e um recurso que tem uma grande mobilidade: ela flui, evapora-se, 
transpira, infiltra-se. Este aspecto imprime-lhe uma grande originalidade e dificul
ta a identificagao e medida do recurso, daf a dificuldade de atribuigao de direitos 
de propriedade privados bem definidos, aplicaveis em qualquer situagao. 

A agua pode ser utilizada simultaneamente para mais do que uma finali
dade. Por isso, a sua gestae gera conflitos de interesse (esgotos que inviabilizam 
as captag6es por exemplo). Ha uma grande variabilidade na oferta da agua, 
quer no tempo e no espago, quer na qualidade. Pode haver problemas, nomea
damente secas, cheias, que exigem uma gestae eficaz que permita uma oferta 
mais regular ao Iongo do tempo. 

A agua tem propriedades solventes, tendo capacidade para assimilar 
poluentes e resfduos. Torna-se tambem necessaria gerir a cape3:cidade 
assimiladora do sistema hidrol6gico que se constitui como uma afectagao de 
um bem colectivo que nao apresenta rivalidade no consume. E esta proprieda
de da agua que requer a introdugao da dimensao quantitativa e qualitativa na 
definigao do seu uso. A gestao deve ser feita de modo a favorecer a vida 
aquatica e o processo natural de autodepuragao. 

No armazenamento. transports e distribuigao de agua e tambem no trata
mento de aguas residuais ha economias de escala que podem ser muito eleva
das; par isso existem condig6es para a formagao de um monop61io natural e 
daf a oferta de agua ser geralmente providenciada por autoridades publicas ou 
outras entidades, mas reguladas pelo poder publico, pelo menos em alguns 
aspectos (pregos, standards de qualidade da agua, captagao, etc). 

As caracterfsticas enunciadas dos recursos hfdricos apontam para que a inter
venyao publica possa distribuir estes recursos de um modo mais eficiente. Contudo, 
tambem as interveng6es govemamentais podem falhar nos seus resultados daf que 
uma soluyao mista, combinando intervenyao publica e mecanismos de mercado na 
afectayao de recursos, possa ser na realidade a mais adequada. 

Gerir a agua e essencialmente gerir conflitos pois nao ha usos da agua 
sem conflitos. A utilizagao e tanto mais contradit6ria e conflltuante quanta mais 
o recurso e limitado. A agua e escassa porque: 

As solicitag6es sao cada vez maiores; 
Em virtude da variabilidade temporal e espacial, a agua pode ser fi

sicamente escassa em algumas areas e em certos perfodos de 
tempo. Contudo, algumas destas variag6es podem ser corrigidas 
par investimento . 

. Embora a oferta de agua absoluta seja fixa no Iongo prazo, desequflibrios 
temporais e espaciais entre oferta e procura podem ser rectificados pelo inves
timento do lado da oferta, mudangas no uso da tecnologia e reciclagem da agua. 
Numa economia de mercado esta fungao e normalmente preenchida pelo sis
tema de pregos, mas no sector da agua ha nuances que sao de evidenciar. 

0 custo da agua varia de acordo com os investimentos necessaries (regu
larizagao dos caudais, reabilitagao da qualidade dos rios, protecgao das napas, 
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etc.) e as taxas impostas pela sua gestae. Varia com o uso a que se destina 
e as condi96es locais. Portanto, e diffcil perspectivar a agua como um bem mer
cantil em que o pre9o resulta do mero encontro da procura e oferta. 0 consu
midor nao pode escolher e, por outro lado, a fixa9ao do pre9o nao obedece s6 
a uma 16gica econ6mica mas tambem a escolhas polfticas que influenciam a 
tarifaQao. Apesar desta constataQao, fazer o utilizador pagar pelo servi9o pres
tado e a forma mais eficiente de gerir o recurso, embora nao se possa aplicar 
senao a servi9os individualizados como fornecimento de agua ou descarga de 
aguas residuais. Torna-se mais diffcil aplicar este princfpio para o escoamento 
de aguas pluviais ou protec9ao contra as cheias. 

A gestae dos recursos hfdricos deve ter simultaneamente em conta o lado 
da oferta e o lado da procura. Do lado da procura, a gestae e essencialmente 
no sentido de adequar meios escassos a fins multiples. 0 aumento da procura 
torna complexa a gestae da agua tanto mais que os seus diferentes usos ser
vem interesses conflituantes. 0 uso da agua nao e s6 governado pelas leis 
naturais como as hidrol6gicas, mas tambem por institui96es e leis humanas. 
0 problema central esta em como os direitos de usar a agua sao estabeleci
dos. As medidas a tamar em rela9ao a procura tem a ver nomeadamente com 
a localizaQao dos utilizadores, racionalizaQaO dos consumes, rejei9ao dos 
efluentes e recupera9ao das aguas residuais por reciclagem (no ponto seguinte 
fazemos referenda a diversos instrumentos de polftica que podem ser utiliza
dos na gestae dos recursos hfdricos). 

Do lado da oferta, temos medidas de caracter estrutural como obras hi
draulicas e sanitarias que permitem intervir no ciclo hidrol6gico, quer para trans
formar caudais no espa9o e no tempo, quer para aumentar a qualidade ofere
cida de agua para diversos fins. Portanto, sao medidas para aumentar a 
capacidade assimiladora do ambiente ou fazer melhor uso dessa capacidade o 
que passa por medidas de conserva9ao, melhoramento e fiscalizaQao da rede 
hidrografica. Para alem destas medidas legais que se consubstanciam essencial
mente em investimentos, podemos referir medidas de caracter nao estrutural, 
nomeadamente criterios de exploraQao, medidas legais (normas econ6micas, 
financeiras e fiscais) e tambem reajustamentos institucionais. 

0 financiamento necessaria para a gestae da rede de aguas e investimentos 
em geral provem de subsfdios e outras ajudas do Estado, taxas segundo OS varies 
tipos de utilizaQao, emprestimos, e tambem autofinanciamento por parte da entidade 
gestora. Convem notar que na gestae dos recursos hfdricos ha vantagem na partici
paQ§.o de representantes directos dos diversos utilizadores da agua. 

2.2 - As medidas de politics ambiental 

Sao diversos os instrumentos de polftica utilizaveis para a gestae dos 
recursos ambientais e de que a figura n.Q 1 nos da uma perspectiva geral. 
Contudo, para a resolu9ao dos conflitos, sao essencialmente utilizadas duas 
abordagens: a abordagem regulamentar (a mais tradicional) e a abordagem 
incitativa. 

A abordagem regulamentar e uma referencia indispensavel no plano jurfdi
co e tecnico porquanto a lei impoe ao utilizador um comportamento compatfvel 
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com os objectivos ambientais determinados pelo Estado. As polfticas de contro
lo pela via das normas sao pastas em pratica por regulamenta9ao nacional, 
fixando elementos chave como limiares mfnimos, especifica96es tecnicas ou 
parametros de seguran9a. Este metoda e utilizado com sucesso em numerosos 
domfnios na maioria dos pafses europeus. Em geral e adoptada regula9ao com 
pre-negocia9ao e informa9ao uma vez que esta modalidade tende a reduzir os 
custos de conformidade. Tambem e usual incorporar-se incentivos econ6micos 
em muitas formas de regula9ao, como e o caso da taxa ou multa de nao con
formidade. 

0 desrespeito pela norma e em princfpio punido com uma multa (taxa de 
nao conformidade). A norma, contudo, no caso da agua e nos pafses europeus 
em geral, tende a ser acompanhada por outras medidas pois tem varias des
vantagens, das quais destacamos: 

0 processo burocratico complicado necessaria para os procedimentos de 
autoriza9§.o, controlo, fiscaliza9§.o e penaliza9§.o, o que constitui um 
dos maiores obstaculos para a eficacia destas polfticas; 

Devido as caracterfsticas da polui9ao do ambiente e da complexida
de das inter-rela96es ecol6gicas, e diffcil garantir-se por esta mo
dalidade repara96es equitativas ou eficazes; tambem nao tem um 
papel fortemente dissuasor, pois quando as san96es nao sao su
ficientemente elevadas nao sao incitativas ao cumprimento, an
tes estimulam a fraude; 

0 processo de negociacao que normalmente antecede a fixa9ao das 
normas pode ser utilizado pelos industriais com «poder de ne
gocia9a0» em seu proveito; 

Nao geram receitas. 

No ambito da abordagem incitativa surge a necessidade de cria9ao de 
organismos habilitados a desenvolver os meios econ6micos incitativos, nomea
damente diversos tipos de taxas (de poluicao, de utiliza9ao, de acesso) e aju
das financeiras para melhorar o uso da agua e a proteger. 

As taxas sabre os beneficiarios incitam os utilizadores a diminuir ao maxi
mo as capta96es e as rejeicoes. Um dos objectivos destes instrumentos e as
segurar urn preco apropriado dos recursos ambientais de modo a promover a 
sua afecta9ao e uso eficientes. Para alem disso, tern a vantagem de gerar 
receitas. As taxas permitem assim respeitar o equilfbrio or9amental, repartir os 
custos equitativamente, alem de incitar a diminuicao do desperdfcio e da polui
cao por parte do utilizador, levando-o a fazer escolhas compatfveis com o inte
resse comum. 

Qualquer que seja a formula de calculo ou modo de reparticao, o objecti
vo essencial das taxas e tornar possfvel a extensao das redes e adapta9ao 
das quantidades distribuidas as necessidades dos utilizadores ao menor custo. 
A questao e que se os poluidores nao reagem aos precos do modo racional 
assumido pela teoria entao este mecanismo nao garante a partida uma maior 
eficiencia na afectacao dos recursos do que outros metodos alternativos de 
controlo directo. 
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1\) 
U1 ..... 

lnstrumentos de regulal'iiO directa I 

a) Standards de qualidade am-
biental. 

b) Condig6eslstandards de rejeigao 
(emissao) de efluentes. 

c) Especificagao de produtos. 
d) Condil(6es de localizagao/instala-

l(iio de unidades poluidoras. 
e) Controlo no uso de substancias 

poluentes. 
f) Monitorizal(ao e sistemas de 

alerta. 
g) Concepl(ao de sistemas de agua 

(ex.: para reciclagem de efluen-
tes domesticos). 

h) Licenciamento/autorizal(6es pre-
vias. 

1) Estudos de impacte ambiental 
[relacionado com d) e h)]. 

J) Especifical(ao de projectos de 
equipamentos. 

FIGURA 1 

Os instrumentos de politica de ambiente 

lnstrumentos econ6micos lnstrumentos de persuasao/informal'iiO Ac\'8.0 colectiva 

a) Sistemas de taxas (prego): a) Persuasao moral: a) Colecta e tratamento colectivo de efluet 
Esquen.as de incentives; Pressao social para mudanga de habi- tes e residues. 
Esquernas redistributivos. tos/estilo de vida: b) Processes de reciclagem/oferta de agu; 

Campanhas de publicidade persua- c) Variagao dos caudais. 
Podem distinguir-se varies tipos de 

dindo as pessoas a usar (por exem- d) Reoxigenagao (natural ou artificial). 
taxas: 

plo, gasoline sem chumbo ou deter- e) Planeamento fisico/plano de ocupal(il 
1) Taxa de poluil(ao, taxa de descar-

gentes sem fosfatos) ou a nao usar dos solos. 
ga ou sobre efluentes, ou taxa 

(por exemplo, casacos de peles de f) Zonamento dos rios. 
ambiental; 

animals em vias de extinl(ao) certos g) lnvestimentos estruturais: 
il) Taxa de utilizal(ao (user charges): 

produtos ou evitar fazer lixeira sel- 1) Na prevenl(iiO de prejufzos (pc 
Taxa de ligagao; vag em. exemplo, estagoes de tratament 
Taxa de manutenl(ao ou explo-

municipals); ral(ao: 
b) Educal(ao: i1) Em tecnologias alternatives e act 

Volume; vidades de regeneragao (reox 
Qualidade; Do publico em geral; 

genagao, reflorestal(ao, etc.); De especialistas profissionais ( ecologis-
iii) Em informagao, educat;:ao e inve! ii1) Taxa sobre produtos poluentes na las, especialistas em planeamento 

tigat;:ao Oa referido no terceiro gn lase de fabrico ou consume; urbane, etc.). 
po de instrumentos). iV) Taxas administrativas; 

v) Diferenciagao de taxas. c) Esquemas de informat;:ao (para a produ-
h) Propostas de incentive ao afastament cao de conhecimentos cientfficos quer 

b) Despesas de acesso. 
por parte de publico, dos poluidores, mas dos centres urbanos. 

c) Leilao de direitos de poluigao. 
tambem por parte das autoridades publi-d) Comercializagao de direitos de poluit;:ao 
cas). (criagao de mercados). 

d) lnvestigagao. e) Atribuigao de direitos de propriedade. 

0 

1) Subsidies. 
g) Sistemas de dep6sito reembolsavel. 
h) Outros incentives para a execucao em 

conformidade: 

1) Multas (taxas) de nao conformida-
de devido a nao sujeit;:ao aos 
standards; 

il) Garantia de cumprimento- paga-
menlo a efectuar por poluigao 
potencial antes de se iniciar uma 
actividade (performance bonds); 

ii1) Procedimentos judiciais, civis ou 
criminals e penalizacoes; 

iV) Lista negra (acgao indirecta). 



No ambito dos instrumentos incitativos, podemos referir os subsfdios que 
incluem varias formas de ajuda financeira com o fim de incentivar os poluidores 
a modificarem o seu comportamento de modo favoravel ao ambiente, ou para 
auxiliar unidades que tenham problemas financeiros para actuar em conformi
dade com os standards. Em geral, integram-se neste conceito as subveng6es, 
os emprestimos com juros bonificados e os beneffcios fiscais. 

Tern havido muitos debates acerca da incompatibilidade entre ajudas fi
nanceiras aos poluidores e o princfpio do poluidor pagador (PPP). No entanto, 
a OCDE adoptou algumas condig6es gerais em que nao se rejeita esta incom
patibilidade: 

Quando sao concedidos aos grupos visados pelas polfticas ambientais; 
Quando concedidos em perfodos de transigao bern definidos; 
Quando o comercio internacional e os investimentos nao sao signifi-

cativamente distorcidos com a concessao de subsfdios. 

Assim, o subsfdio e consistente com o PPP se o poluidor continua a ser 
o responsavel total pela poluigao e se estes subsfdios ajudam a implementar o 
PPP ou permitem urn controlo ambiental mais rigoroso. 

Embora nao esteja generalizado no ambito dos pafses da uniao europeia 
a adopgao de direitos comercializaveis (de poluigao ou de captagao), convem 
tecer algumas considerag6es quanta a oportunidade e adequabilidade deste ins
trumento em certas situag6es. As raz6es mais comuns para o uso de direitos 
comercializaveis esta na natureza dos direitos da agua ja estabelecidos e na 
dificuldade polftica e legal de poder revogar esse direitos. Neste caso, a possi
bilidade de transferir direitos providencia oportunidade para aumentar a eficien
cia do usa da agua nos casas em que o desenvolvimento hist6rico dos direitos 
estabeleceu padr6es de usa tradicionais. No caso das captag6es, a 
comercializagao dos direitos e particularmente util quando a oferta de agua dis
ponfvel para captagao e relativamente fixa. As novas procuras nao podem ser 
assim satisfeitas par oferta adicional. A comercializagao providencia a flexibili
dade necessaria no sistema de afectagao, de modo a ajustar-se a procura de 
novas inoustrias au desenvolvimento urbana e este instrumento em geral res
ponde a condig6es econ6micas em mutagao. E de notar que a comercializagao 
de direitos e compatfvel com taxas de captagao langadas pelas entidades res-
ponsaveis pela gestae da agua. . 

3 - A situac;ao dos recursos hldricos em Portugal 

Embora nos situemos predominantemente numa perspectiva econ6mica, e 
fundamental que enquadremos a nossa analise fazendo uma avaliagao da situa
gao dos recursos hfdricos em Portugal. Na publicagao Ambiente 92 a cargo do 
Ministerio do Ambiente e Recursos Naturais (MARN) afirma-se que 
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Em termos gerais, o Pafs tem uma situa9ao privilegiada no que 
respeita a disponibilidade .dos recursos hfdricos, que tem sido supe
rior as necessidades. Contudo, a irregularidade da sua distribui9ao 
espacial e temporal conduz a situa96es pontuais de carencia. 



Cunha {1989) reconhece, no entanto, que alguns pafses da UE, com es
pecial enfase para os pafses mediterranicos, tem caminhado de uma situagao 
onde a agua era abundante e a baixo custo para uma situagao em que o con
sumo de agua tende a subir muito rapidamente com a possibilidade de ocorre
rem situag6es de carencia em algumas regi6es destes pafses durante alguns 
perfodos. 0 mesmo autor reconhece que a resposta aos problemas tem sido a 
implementagao de gr~ndes investimentos em obras publicas de hidraulica finan
ciadas com recurso a impastos. Esta solugao teria o inconveniente de nao tor
nar clara o valor da agua que e consumida, para Ia de ter efeitos redistributivos 
nefastos. Como ja realgamos, a enfase naquilo que o autor designa par «me
didas estruturais» tem reduzido a importancia de «medidas nao estruturais» onde 
maior atengao se da ao regime econ6mico-financeiro da agua de forma a 
condicionar o ciclo da agua pelo lado da procura. A situagao de Portugal nao 
e, contudo, uma situagao de sobreinvestimento em recursos hfdricos como 
eventualmente podera ocorrer noutros pafses da UE. Os nfveis de atendimento 
do abastecimento publico de agua, de redes de esgotos e tratamento de aguas 
residuais e muito inferior ao que ocorre para a media da UE. 

OUADRO N.2 1 

Comparagiio de nfveis de atendimento 
(Em percentagem) 

Abaste· 
cimento Drenagem ETAR 

Portugal (1990) ············'································································ 
GEE (1988) ·······························································.···················· 

(rede publica) 

68 
94 

Nota.- ETAR: Estagao de tratamento de aguas residuais. 

Fonte: MARN (1992). 

48 
85 

13 
75 

Embora muito inferiores aos valores da entao CEE, estes dados tem de 
ser lidos com cautela. Um processo de urbanizagao muito difuso tem dais efei
tos nao negligenciaveis. Par um lado, aumenta o custo de fornecimento das 
infra-estruturas hidraulicas. Par outro, permite o desenvolvimento de solug6es 
individuais que nao significam necessariamente um padrao de vida inferior. Com 
efeito, em Portugal os recursos hfdricos subterraneos representam a principal 
fonte de abastecimento de agua para consumo domestico, industrial e agricola 
(cerca de 80 %). Esta constatagao e importante nao s6 para fazermos uma lei
tura adequada das diferengas com a media da UE bem como para avaliarmos 
da importancia que tem e tera a regulagao desta fonte de recursos. A analise 
dos nfveis de atendimento par distritos (quadro n.9 2) permite-nos constatar uma 
correlagao entre nfveis de atendimento e padrao de urbanizagao indiciando um 
maior recurso a solug6es individuais sempre que a urbanizagao e difusa (veja
-se par exemplo a percentagem correspondent€! a ausencia de sistema publico 
no distrito de Aveiro). A percentagem da populagao sem rede publica de esgo
tos mas com sistema· individual (quadro n.9 3) evidencia igualmente este 
fen6meno. Curiosamente, estas duas solugoes (abastecimento de agua e esgo-
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tos individuais) parecem ser, de um ponto de vista tecnico, incompatfveis por
quanto a concentrac;:ao excessiva de esgotos individuais pode comprometer ir
remediavelmente a mais importante fonte de recursos hfdricos em Portugal -
as aguas subterrEmeas. 

QUADRO N.9 2 

Nfveis de atendimento de abastecimento de agua por distritos 

Literal: 

Rede 
publica 

Viana do Castelo ... ........ .. ..... ............... ............. ...... ................. 54,00 
Aveiro ....................................................................................... 51,10 
Coimbra ..... .. .. ............... ......... ........ ............. .... ..... .......... ........... 85,20 
Leiria......................................................................................... 78,40 
Lisboa ....................................................................................... 96,60 

Interior: 

Bragan<;:a ................................................................................. . 
Vila Real ................................................................................. . 
Guarda .................................................................................... . 
Castelo Branco ....................................................................... . 
Santarem ................................................................................. . 

~::~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
Fonte: Teixeira, F. (1992). 

91,40 
79,50 
88,50 
79,70 
86,80 
90,60 
88,70 
74,10 

(Em percentagem) 

\ Ausencia 
Fontan8.rio de sistema 

8,00 
7,40 
4,60 
7,30 
1,80 

8,40 
18,30 
10,50 
12,30 

4,40 
3,40 
1,30 

10,00 

publico 

3,80 
41,50 
10,20 
14,30 

1,60 

0,20 
2,20 
1,00 
8,00 
8,80 
6,00 

10,00 
16,00 

Constata-se, pais, uma relac;:ao estreita entre ordenamento de territ6rio e 
gestao de recursos hfdricos. A disponibilidade de soluc;:oes individuais parece 
criar um menor incentive a oferta de infra-estuturas publicas no infcio do pro
cesso de urbanizac;:ao (como alias tem ocorrido em areas de urbanizac;:ao difusa), 
tornando-o mais desordenado e emprestando-lhe maior vitalidade. No entanto, 
a media e Iongo prazos podera revelar-se mais caro. As medidas de caracter 
nao-estrutural tem de ser capazes de intervir, nomeadamente a este nfvel, para 
que nao sirvam apenas para tornar mais eficiente o usa do recurso agua mas 
tambem para que o custo do investimento/habitante seja optimizado. Para ter
mos uma ideia dos nfveis de investimento, fazemos um calculo simples que 
consiste em adicionar par distritos os investimentos realizados na ultima deca
da pela administrac;:ao central e local e os investimentos a realizar ate ao ana 
2005 de forma a assegurar o cumprimento das normas comunitarias relativas a 
tratamento de aguas residuais. Calculamos depois o valor do investimento par 
habitante considerando para o efeito uma estimativa da populac;:ao residents par 
distritos em 1989. 

Os valores do quadro n.Q 4 dao-nos uma ideia da magnitude do investi
mento feito e a fazer par distrito. A diferente repartic;:ao do investimento entre 
administrac;:ao central e local levanta problemas de equidade que devem ser 
salvaguardados. A administrac;:ao local, embora aufira de apoios dos fundos es-
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truturais e de contratos-programa, tern de qualquer forma de financiar parte dos 
investimentos. Esse esforco de comparticipacao implicara custos adicionais sa
bre os cidadaos caso se queira manter a implementacao dos outros projectos 
previstos para o perfodo em causa. As implicacoes em termos de eficiencia 
tambem nao serao desprezaveis porquanto a procura de obras de hidraulica 
nao tera em conta o custo da oportunidade envolvido, o que podera levar a 
excesso de investimento do tipo estrutural em partes do territ6rio portugues. 
0 abaixamento do custo do recurso agua tera outro inconveniente pais contri
buira para um crescimento urbana ainda mais desequilibrado. Os calculos que 
fizemos do investimento par habitante, ainda que grosseiros, dao-nos uma ideia 
do esforco de investimento realizado ou a realizar, embora os valores sejam 
enviesados pelas taxas de urbanizacao. Constata-se que o estorco de investi
mento foi muito significative para distritos do interior (Beja, Braganca. Guarda, 
Portalegre) e Faro e relativamente baixo para distritos do litoral de urbanizacao 
difusa (Aveiro, Braga, Viana do Castelo) que tendem a ter nfveis de atendi
mento mais baixos (compare-se com valores de Viana do Castelo e Aveiro no 
quadro n.Q 3). Os calculos efectuados nao nos permitem tirar qualquer conclu
sao quanta ao custo do investimento porque nao temos dados sabre as intra
-estruturas instaladas antes da decada de 80. 

QUADRO N.2 4 

Custo de investimento/habitante por distritos 
(Unldade: cantos) 

lnvestimento em 1980-1989 
(abastecimento, drenagem e tratamento lnvestimento 

de efluentes) ate ao ano 2000 lnvesti-
lnvestimento (tratamento de menlo/ 

Administraoao aguas residuais) total habitante Administraoao central local (preoos de 1990) ("•) (preoos de 1990) (preoos de 1990) 

Aveiro ............................... 521 947 9404 795 680 971 10 607 713 15,70 
Beja .................................. 543 586 11 490109 388 988 12 422 683 71,30 
Braga ................................ 116 694 7662 039 759 784 8 538 517 10,90 
Bragan9a .......................... 252 757 11 399 831 369 359 12 021 947 65,50 
Castelo Branco ................ 1 721 980 9 439 500 390 042 11 551 522 52,50 
Coimbra ............................ 650 328 17 769 406 360 493 18 780 227 42,10 
Evora ................................ 143 714 6 968 600 347138 7 459 452 43,30 
Faro .................................. 3 419 875 25 000 290 276148 28 696 313 83,50 
Guarda .............................. 220 254 16 944 845 207 716 17 372 815 90,10 
Leiria ................................. 589393 14 375 759 609100 15 577 252 35,70 
Lisboa ............................... (*) 59 067 824 27 016227 1 625 131 87 709182 41,20 
Portalegre ......................... 403 059 6 334 689 323007 7 060 755 52,10 
Porto ................................. 652 221 33 317 319 5 542 572 39512112 23,40 
Santarem .......................... 2193400 17 061 962 1 402 068 20 657 430 44,90 
Setubal ............................. 219 764 10 652 810 4 731 446 15 604 020 19,30 
Viana do Castelo ............. 102 406 2 909 879 220 931 3233216 12,10 
Vila Real .......................... 112169 8 538103 397 680 9 047 952 34,70 
Viseu ................................. 1 237 841 15 599 278 384499 17 221 618 40,90 

(•) Considers investimentos da EPAL de 47 191 300 cantos totalmente atribuidos a Lisboa (alguns dizem respeito a 
Santarem). 

(••) Populaoao residindo em lugares de ;.. 2000 habitantes. 

Fonte: M. Faria da Costae M. F. Santiago (1992), Ana M. Lopes Santos (1992) e calculos 
dos autores. 
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Ao nfvel de abastecimento colectivo de agua e esgotos, o quadro legislative 
portugues ate M bem pouco tempo nao previa a intervenc;ao do sector priva
do, embora nos seus prim6rdios o abastecimento de agua tenha sido 
concessionado a iniciativa privada. Primeiro, a transformac;ao da EPAL em 
empresa de capitais publicos indiciou mudanc;as institucionais importantes. Mais 
recentemente, as notfcias de estudos previos para o abastecimento de agua a 
municfpios da area metropolitana do Porto, admitindo o abastecimento em «alta>> 
e o abastecimento em «baixa», deram indicac;6es que a segmentac;ao do «ne
g6cio» em voga no sector privado era igualmente possfvel no abastecimento 
de agua. Acresce que a privatizac;ao ocorrida ou em curso em alguns pafses 
(par exemplo, Reina Unido) e as experiencias positivas de outros (Franc;a, por 
exemplo) apontavam uma tendencia que poderia eventualmente vir a ser ex
tensfvel a Portugal. A confirmar esta tendencia foi publicado o Decreta-Lei 
n.2 379/93 (posteriormente rectificado pela Declarac;ao de rectificac;ao n.2 232/ 
93, de 30 de Novembro), que admite a concessao ao sector privado do abas
teciinento de agua em «baixa». Este decreta-lei vem igualmente estabelecer o 
enquadramento legal para os projectos intermunicipais no abastecimento em 
«alta». 

QUADRO N.Q 5 

Formas institucionais do abastecimento publico de agua e drenagem de aguas residuais 

Agua 

Distrito do litoral: 

Camaras municipais ............................................................... . 
Servigos municipalizados ........................................................ 5 
Associagoes de municfpios ................................................... .. 
Outros....... .... ..... . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .... . . . . . .... .. . . . . . .. . . .. .. . . ..... . . ... . . . (*) 8 

Distrito do interior (**): 

Camaras municipais ............................................................... . 
Servigos municipalizados ...................................................... .. 
Associagoes de municfpios .................................................... . 
Juntas de freguesia ............................................................... .. 

(') EPAL mais sate freguesias em Viana do Castelo. 
( .. ) lnclui Beja e Viseu. 

Fonte: Teixeira, F. (1992). 

5 
3 
3 

Esgotos 

5 

5 

Agua 
e esgotos 

93 
34 

104 
6 

A caracterizac;ao dos nfveis de qualidade dos recursos hfdricos e relativa
mente completa no que respeita as aguas superficiais e esta em curso em rela
c;ao as aguas subterraneas. Ha indicac;6es de ql.Je a situac;ao relativaniente as 
aguas subterraneas e preocupante na peninsula de Setubal e na costa do Al
garve devido a intrusao salina consequencia da sobreexplorac;ao de aqufferos. 
Na costa do Algarve ha igualmente sinais de elevadas taxas de nitrates (Santana, 
F., 1992). 0 mesmo autor aponta como principais fontes de degradac;ao das 
aguas costeiras as descargas directas de esgotos urbanos e industriais e linhas 
de agua poluidas. A situac;ao e mais grave na .ria de Aveiro, ria Formosa, estuario 
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do Tejo e estuario do Sado. No que respeita aos rios, nao sendo grave a 
situar;ao, e urg13nte acautelar a degradar;ao de rios ainda pouco polufdos (Minho, 
Lima, Neiva, Cavado, Douro, Mondego, Mira) e melhorar a qualidade da 
agua nos rios medianamente polufdos ou polufdos (Tejo, Sado, Guadiana, 
Ave, etc.). 

Estimativas apresentadas pelo mesmo autor apontam um crescimento da 
carga poluente dos recursos hfdricos entre 1987 e 1993 na ordem dos 25 %. 
A pressao poluidora exercida pelas actividades industriais e cerca de quatro 
vezes superior a dos efluentes domesticos sendo os sectores mais poluidores 
a pasta e papel, texteis, qufmica, curtumes, destilarias, matadouros, etc. A im
portancia que a industria assume como fonte poluidora e o caracter pontual 
que as vezes tern dao-nos indicar;6es que em termos de eficacia havera por 
certo vantagem em fazer acompanhar o regime econ6mico-financeiro de taxas 
por subsfdios e outros mecanismos incentivadores a redur;ao da poluir;ao. Na 
verdade, a gestao dos recursos hfdricos envolve quest6es complexas quer de 
um ponto de vista tecnico (que nao e a nossa especialidade) quer de um ponto 
de vista econ6mico-financeiro. E nesta segunda 6ptica que centraremos a nos
sa analise. 

4 - As medidas de polftica da agua no caso portugues 

A gestao dos recursos hfdricos tern de ser feita de uma forma integrada. 
Essa e uma perspectiva unanime entre os especialistas. Acontece, no entanto, 
que a gestao dos recursos hfdricos tern igualmente de ser feita de uma forma 
integrada com outras acr;6es de planeamento, nomeadamente aquelas que tern 
implicar;6es territoriais mais significativas. Quer isto dizer que e necessaria in
troduzir uma perspectiva territorial na intervenr;ao funcionalista. Esta ultima im
plica uma especializar;ao ministerio a ministerio e as consequentes perdas de 
tempo e falta de coordenar;ao que implica percorrermos a cadeia hierarquica 
de cada organismo para que os assuntos sejam geridos integradamente. 
A multiplicidade de organismos intervenientes na agua e bern uma imagem da 
complexidade das relar;6es institucioriais no que concerne a gestao dos recur
sos hfdricos. 

Se a complexidade institucional acrescentarmos o excessivo enquadramento 
parcelar e disperso da legislar;ao em vigor aumentando assim a indefinir;ao de 
competencias dos diversos organismos (a esse prop6sito v. Goulao, 1992) e a 
ausencia ou desactualizar;ao de muita da legislar;ao ficamos com uma ideia clara 
de que uma acr;ao urgente se situa a este nfvel. 

Muita legislar;ao tern, no entanto, sido aprovada relativamente ao rileio 
ambiente e em especial relativamente a agua. Da legislar;ao recentemente apro
vada merece destaque a Lei 12/87 (Associar;ao de Defensores do Ambiente) e 
a Lei n.2 11/87, de 7 de Abril (Lei de Bases do Ambiente). Nesta lei sao esta
belecidos os princfpios da participar;ao, da coordenar;ao internacional, da recupe
rar;ao, da responsabilizar;ao e da procura dos meios e nfveis de acr;ao. Alem 
disso, enunciam-se alguns conceitos fundamentais, nomeadamente: 

A obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil para activida
des que envolvem alto risco para o ambiente; 
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lsengao de preparos nos processes de reparagao de perdas e da-
nos; 

Responsabilidade objectiva; 
Aceitagao da existencia de crimes contra o ambiente; 
Obrigatoriedade da remogao das causas da intracgao e res-

tabelecimento (quando possfvel) da situagao anterior; 
lmportancia dos estudos de impacte ambiental. 

0 cumprimento das normas constitucionais protectoras do ambiente passa 
pela regulamentagao das Leis n.05 10/87 e 11/87, que nao produzem os seus 
eteitos jurfdicos enquanto nao se verificar esse requisito. Esta regulamentagao 
permitira uma protecgao e conservagao eficaz do ambiente e autorizara a par
ticipagao dos cidadaos quer na formulagao quer no acompanhamento das po
lfticas do ambiente. Contudo, quase na globalidade, a Lei n.Q 11/87 toi recente
mente regulamentada. Assim, foi publicada legislagao respeitante aos estudos 
de impacte ambiental (Decreta-Lei n.Q 186/90, de 6 de Junho, e posterior regu
lamentagao no Decreta Regulamentar n.Q 38/90, de 27 de Novembro), as nor
mas de qualidade da agua (Decreta-Lei n.Q 74/90, de 7 de Margo), a detinigao 
do Regime Jurfdico do Domfnio Publico Hfdrico (DPH) do Estado (Decreta-Lei 
n.Q 70/90, de 2 de Margo) posteriormente revogado (no que respeita ao 
capitulo II) pelo Decreta-Lei n.Q 46/94, de 22 de Fevereiro (regime do DPH sob 
jurisdigao do INAG), ao estabelecimento da organica do MARN e seus servigos 
(Decretos-Leis n.05 183/93 a 195/93, de 24 de Maio), ao regime econ6mico e 
financeiro da utilizagao do DPH sob jurisdigao do INAG (Decreta-Lei n.Q 47/94, 
de 22 de Fevereiro) e a regulagao do processo de planeamento dos recursos 
hfdricos (Decreta-Lei n.Q 45/94, de 22 de Fevereiro). 

Para alem desta legislagao recente, e de reterir o novo Regulamento do 
Exercfcio da Actividade Industrial, aprovado e regulamentado no Decreta-Lei 
n.Q 109/91, e no Decreta Regulamentar n.Q 10/91, respectivamente, de 15 de 
Margo, e a consagragao do regime legal da gestao e exploragao de sistemas 
que tenham par objecto actividades econ6micas de captagao, tratamento e re
jeigao de efluentes e recolha e tratamento de resfduos s61idos, publicado no 
Decreta-Lei n.Q 379/93, de 5 de Novembro, rectificado pela Declaragao de recti
ficagao n.Q 232/93, de 30 de Novembro. 

A legislagao publicada imp6e para Portugal urn novo modelo de gestao da 
agua, que tern par objective a conservagao e protecgao do ambiente, garantin
do que a utilizagao da agua seja controlada de modo a aumentar o grau de 
satisfagao das necessidades, mantendo o recurso em condig6es aceitaveis de 
reutilizagao. Como na maioria dos pafses europeus, adopta-se a tilosotia de agua 
como bern econ6mico e como recurso estruturante do desenvolvimento, pese 
no entanto o facto do afastamento nao justiticado da pratica tradicional no nos
so pafs (e aceite na Lei de Bases do Ambiente) e noutros da comunidade que 
tern a ver com a gestao da agua par bacia hidrografica. Embora no que res
peita a reforma institucional e legislativa da polftica do ambiente em Portugal 
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publicada em 1993 e 1994 nao estejam claramente explfcitos os grandes princf
pios em que assentara a gestao dos recursos hfdricos e os seus objectivos, 
podem-se identificar e sistematizar alguns princfpios estrategicos que enformam 
essa gestao: 

1) Consideragao da bacia hidrografica unicamente como unidade de 
planeamento; 

il) Planeamento global articulado e integrado, assente na especifici-
dade de cada bacia; 

iii) Agua como bern econ6mico; 
iv) Utilizagao racional da agua; 
v) Consagragao dos prfncfpios do utilizador-pagador e poluidor-paga

dor- envolvimento e responsabilizagao dos utilizadores; 
v1) Princfpio da universalidade - s6 pode usar a agua quem tern li

cenga. 

Os requisitos a observar no processo de planeamento, no novo quadro de 
gestao da agua, consistem na globalidade, racionalidade, integragao, estrate
gia, participagao. 

No que respeita a gestao dos recursos hfdricos, o conjunto de diplomas 
recentemente publicados sobre a organica do MARN e seus servigos e o paco
te legislativo de 22 de Fevereiro (Decretos-Leis n.05 45/94, 46/94 e 47/94) sao 
pouco elucidativos como ja se referiu, nao estando claramente definidas as varias 
competencias a esse nfvel. No pressuposto de que a tarefa da gestao dos 
recursos hfdricos nao cabera ao Governo, facto que viria a contrariar a tenden
cia descentralizante neste domfnio na generalidade dos pafses democraticos, 
entende-se que a estrutura funcional estabelecida no novo quadro legislativo 
no que respeita a responsabilidade directa ou indirecta nessa tarefa e a se
guinte: 

lnstituto da Agua (INAG); 
Direcgoes regionais do ambiente e recursos naturais (DRARN); 
Conselho Nacional da Agua (CNA); 
Conselhos de Bacia (CB); 
Direcgao Geral do Ambiente - Gabinete de lnspecgao e Auditoria do 

Ambiente (GIAA). 

Ao nfvel institucional o lnstituto da Agua coordenara e definira princfpios 
gerais para a gestao dos recursos hfdricos e do saneamento basico e as DRARN 
tern a responsabilidade de, no ambito das suas areas de jurisdigao, assegurar 
a execugao da polftica e objectivos nacionais da area do ambiente, recursos 
naturais e consumidor, em coordenagao com os servigos centrais do MARN. 
0 Conselho Nacional da Agua e o orgao consultivo de planeamento nacional e 
os conselhos de bacia sao os orgaos consultivos de planeamento regional onde 
estao representados quer os utilizadores quer os organismos do Estado relacio
nados com o uso da agua. Ao GIAA compete exercer uma acgao de fiscaliza-
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ctao e auditoria das actividades _potencialmente poluidoras. A presente organica 
substitui outra que nao chegou a ser implementada e que previa administra
ct6es de recursos hfdricos. Esta alteractao responde em parte as criticas formu
ladas par varios autores (veja-se por exemplo Bau, 1992) que entendiam, en
tao, ser melhor adoptar uma filosofia intermedia entre a prevista na Lei Quadro 
das Regioes Administrativas que atribui a Junta Regional a superintendencia 
nos orgaos gestores das bacias hidrograficas compreendidas na regiao e a 
soluctao «centralista» agora proposta. Com efeito, a integractao da gestao dos 
recursos hfdricos no conjunto dos recursos naturais permite uma maior integractao 
territorial. 0 reconhecimento da necessidade de equacionar a efici€mcia e equi
dade no territ6rio nacional implica de alguma forma uma limitactao aos poderes 
regionais, mas nao e certo que tenha de ser feita via criactao de organismos 
em que representantes do governo central tenham assento. 0 que e clara e 
que urn mecanisme redistributive tera de ser implementado para assegurar 
equidade e eficiencia na utilizactao dos recursos entre diferentes regioes, dentro 
da mesma regiao entre bacias hidrograficas e dentro da mesma bacia 
hidrografica entre areas a montante e a jusante. A solidariedade nacional que 
tera de existir entre regioes nao nos parece ser fortemente diferente da que 
ocorre com outros recursos, ate porque queremos optar par uma 16gica mais 
integrada na gestao dos problemas. Significa isto que urn mecanisme 
redistributive do tipo que ja se adiantou para o financiamento das regi6es (tipo 
revenue sharing) pode ser mais simples. A haver redistribuictao entre regioes 
que diferen9a existe entre uma regiao que tern recursos hfdricos menos abun
dantes implicando custos mais elevados e uma orografia que faz a constructao 
e manutenctao das estradas seja mais cara? No entanto, se o processo 
redistributive e assegurado par urn organismo responsavel pela gestao dos re
cursos naturais; a garantia de que os fundos provenientes da agua tern como 
destine o mesmo recurso natural e maior. As transferencias funcionam como 
urn abaixamento do custo sendo mais eficazes no aumento da procura de pro
tecctao ambiental. Uma soluctao de ajustamento da organica entao estabelecida 
no Decreta-Lei n.Q 70/90 Ga revogado) proposta par Bau (1992) era uma maier 
participa<fao na gestao· dos recursos hfdricos por parte das regioes e associa
ct6es de utilizadores. Com as alteract6es recentes introduzidas pelo Decreta-Lei 
n.Q 47/94, a soluctao adoptada e talvez mais realista tendo em conta os argu
mentos anteriores bern como as vicissitudes pelas quais tern passado o pro
cesso de regionalizactao. 

0 Decreta-Lei n.Q 47/94, tal como o anterior Decreta-Lei n.Q 70/90, preve 
igualmente instrumentos de intervenctao. Como ja explicitamos, estes podem ser 
organizados em instrumentos de regulactao directa, econ6micos, de persuasao, 
e acctao colectiva. E .. quase ·unanime entre os diversos autores a necessidade 
de recorrer a urn conjunto integrado de instrumentos para se obter urn resulta
do eficiente. No caso portugues adopta-se urn misto de instrumentos econ6-
mico-financeiros, de regulactao directa e nao estao exclufdas ac96es de persu
asao. Atribui-se, no entanto, urn papel fundamental aos instrumentos econ6-
micos. 
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No que respeita ao regime econ6mico-financeiro da gestao dos recursos 
hfdricos advoga-se o lanvamento de taxas. De acordo com o Decreta-Lei 
n.Q 47/94, as taxas de utilizavao serao liquidadas e cobradas pelas DRARN. 
50% da receita das taxas de utilizavao sao entregues ao INAG para a prosse
cuyao das ac96es necessarias a execu9ao do Plano Nacional da Agua (PNA), 
revertendo os 50 % restantes para a DRARN da area em causa. As DRARN 
com as receitas relativas a cada bacia hidrografica executam as ac96es 
seleccionadas pelo respective conselho de bacia (CB). Na organica estabelecida 
ha uma certa semelhanva com as agencias de bacia francesas embora se pre
suma que as DRARN venham a ter mais poder, pais em princfpio nao cobra
rao s6 a taxas de utilizavao, mas uma maior diversidade, uma vez que serao 
responsaveis pelo esquema de taxas de regularizayao, o que nao acontece com 
as agencias de bacia. Pretende-se implicitamente que as DRARN sejam o nu
cleo de gestao da agua em Portugal, sendo fundamental o seu papel no esta
belecimento de pianos de qualidade, ordenamento e pianos de aproveitamento 
da agua, actuando, assim, de forma indirecta e permitindo que os utilizadores 
usem a agua de forma ordenada. 

Sao previstos igualmente procedimentos de fiscalizavao e puni9ao das 
infracyoes com coimas, em geral devidas pela utilizavao do domfnio publico 
hfdrico sem a necessaria autorizayao e licenya e pela falta de registo ou falta de 
apresenta9ao da declarayao referida no Decreta-Lei n.Q 47/94. Na figura n.Q 2 
apresenta:-se urn esquema que permite dar uma panoramica geral do modelo 
de gestao dos recursos hfdricos. Como se pode observar neste esquema, o 
INAG e as DRARN terao uma influencia decisiva na afecta9ao dos recursos 
porquanto cobram taxas de utilizayao que, em princfpio, serao parcialmente 
redistribufdas sob a forma de apoios ao investimento no quadro do regime de 
tomenta hidraulico. A DGA, atraves do Gabinete de lnspecvao e Auditoria do 
Ambiente, tambem compete uma acyao fiscalizadora na area do ambiente como 
ja se referiu. 

Diga-se, a prop6sito, que as taxas de utilizavao poderao ser estabelecidas 
de forma a elas pr6prias terem uma componente de equidade, embora seja 
uma perspectiva discutfvel. 0 regime de utilizayao dos recursos hfdricos 
consubstancia urn conjunto de instrumentos regulamentares que se caracteri
zam como sendo medidas de ordem institucional impositivas cujo nao cumpri
mento leva a aplicavao de sanvoes, tendo urn efeito directo no comportamento 
dos utilizadores e nao lhes deixando liberdade de escolha. E reconhecido pela 
generalidade dos autores que deve haver conexao entre instrumentos 
econ6micos e instrumentos regulamentares e essa filosofia e em parte consa
grada no sistema portugues. 

0 regime econ6mico financeiro proposto baseia-se no principia do utilizador 
pagador uma vez que se pretende que todos os utilizadores do DPH paguem 
os custos associados a sua utilizayao, atraves de urn sistema de taxas diver
sas baseadas na quantidade e qualidade do respective usa. Os instrumentos 
previstos, para a implementavao deste princfpio, sao, como ja referimos, as ta
xas de utilizayao (taxas ambientais), as coimas e multas de nao conformidade, 
os subsfdios, as isen96es ou redu96es de receitas ou taxas e a responsabilizavao 
pelos prejufzos causados ao ambiente, para alem de polfticas de informavao e 
sensibilizavao publica. 
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A explicita<;ao das regras de calculo quer das taxas de utiliza<;ao quer das 
taxas de regulariza<;ao foi feita no decreto-lei sobre o regime econ6mico-finan
ceiro do DPH, Decreto-Lei n.Q 47/94, de 22 de Fevereiro, embora para a sua 
exequibilidade este diploma fique sujeito a publica<;ao de portarias do MARN e 
uma resolu<;ao anual do Conselho de Ministros. 

Analisemos os casos das taxas de capta<;ao de agua e de rejei<;ao de 
aguas residuais. Para a taxa de capta<;ao de agua adopta-se uma forma do 
tipo: 

T=A. K1; 
A = volume de agua; 
B = valor final de cada metro cubico de agua. 

Abandona-se a forma binomial prevista inicialmente no projecto do diplo
ma, o que nos parece uma boa solu<;ao, pois desta forma nao se favorecem 
os consumos maiores (embora sempre tenha sido considerado a intensidade 
do uso no calculo de K1 ). 0 volume de agua e igual aos metros cubicos de 
agua captados, retidos, subtrafdos ou desviados para fins de consumo ou de 
produ<;ao das actividades econ6micas, descontados dos metros cubicos restituf
dos sem altera<;ao substancial da qualidade e da temperatura. K1 e obtido como 
o produto de quatro parametres que serao fixados anualmente pelo MARN: 

em que: 

K1 = CO . C1 . C2 . C3 

CO = valor basico do metro cubico de agua, em escudos; 
C1 = coeficiente sectorial; 
C2 = coeficiente de disponibilidade; 
C3 = coeficiente de intensidade. 

C1 atende a mais-valia associada a utiliza<;ao da agua. Para o sector de 
produ<;ao de energia electrica e fixado urn coeficiente igual a 1 ,5. Para as ac
tividades turfsticas e da industria transformadora estabelece-se urn coeficiente 
igual a 1 e para a agricultura e domesticos urn coeficiente igual a 0,5. Embora 
possa ter em conta urn objective de equidade, os coeficientes fixados parecem 
atender fundamentalmente a maior ou menor facilidade de repercurtir para a 
frente a taxa de capta<;ao, o que pode nao ser urn born criterio em termos de 
eficiencia na utiliza<;ao do recurso. C2 atende ao balan<;o entre disponibilidade 
e necessidades de cada bacia hidrografica no perfodo mais seco do ano, o 
que se aceita plenamente. C3 atende a rela<;ao entre volume captados 
unitariamente por cada utilizador e o valor recomendado para cada bacia. Este 
indicador tal como C2 conduz ao uso mais eficiente do recurso escasso agua. 
Os dois em conjunto corrigem substancialmente a eventual distor<;ao provocada 
pela necessidade de atender a maior capacidade para pagar por parte das di
ferentes actividades ( C1 ). 
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A taxa pela rejeic;:ao de aguas residuais e, de acordo com o Decreta-Lei 
n.Q 47/94, determinada da seguinte forma: 

T=I. (Pi. K41) com i = 1, 2, ... n 

Pi= quantidade anual rejeitada do parametro poluente i; 
K4i = custo de tratamento da unidade de carga poluente rejeitada do 

parametro i com base na melhor tecnologia conhecida e dispo
nfvel. 

Se os utilizadores fizerem tratamento de efluentes terao uma reduc;:ao de 
taxa em func;:ao da eficiencia desse tratamento relativamente a cada parametro. 
Os parametros k4i poderao ser diferentes para cada rio ou mesmo troc;:o de rio 
e serao fixados anualmente pelo MARN. A quantificac;:ad de Pi tanto pode ser 
feita por medic;:ao directa como por medic;:ao indirecta. Para alguns utiliza
dores, particularmente aqueles que produzem urn maior impacte no hleio am
biente, podera ser exigida a medic;:ao directa da quantidade rejeitada de cada 
parametro. 

No que respeita as taxas de rejeic;:ao de aguas residuais, estas deverao 
ser fixadas a urn nfvei tal que incite os poluidores a reduzirem a poluic;:ao adop
tando tecnicas de controlo de efluentes mais eficazes ou tecnologias mais lim
pas. Nestes termos, K4i deveria ser superior ao custo de tratamento do 
parametro i tendo em conta a melhor tecnologia disponfvel. Se tivermos em 
conta o risco envolvido no investimento privado e natural que os empresarios 
optem por nao adoptar soluc;:oes pr6prias. 

A taxa de regularizac;:ao tern por objectivo financiar obras de regularizac;:ao 
de caudais, abastecimento as populac;:oes, aproveitamentos industriais ou utili
zac;:oes de qualquer tipo que possam aproveitar de caudais regularizados ou 
melhorados. Os princfpios definidos para as taxas de regularizac;:ao apontam 
para uma reparticipac;:ao dos custos, numa 16gica de autofinanciamento, aten
dendo ao princfpo de equidade e racionalizac;:ao do uso da agua. Os princfpios 
de repartic;:ao definidos sao muito genericos, antevendo-se alguma dificuldade 

· de aplicac;:ao pratica. 
Pela analise feita, podemos concluir que o sistema proposto para o caso 

. portugues e urn misto de alguns sistemas europeus e que tal como na maioria 
dos pafses estudados se espera introduzir no contexto da poluic;:ao taxas de 
utilizac;:ao, subsfdios, taxas de nao conformidade e o princfpio da respon
sabilizac;:ao, mas o enquadramento legal do controlo efectivo da poluic;:ao e dado 
pela regulamentac;:ao directa com as normas de qualidade e normas de emis
sao, embora se espere que as taxas tenham urn papel fundamental para a 
mudanc;:a de comportamento dos poluidores. Contudo, a semelhanc;:a do que 
acontece em ltalia e em Espanha, e muito possfvel que, devido a resistencia 
da industria, principalmente de grandes grupos de interesse, e tambem das 
autarquias, se venham a registar problemas na aplicac;:ao efectiva da legisla
c;:ao, o que a podera tornar menos eficaz do que previsto. No entanto, temos a 
nosso favor o facto de ainda nao termos tradic;:ao na gestao da agua, pois, em 
geral, e mais diffcil mudar legislac;:ao onde ela ja esta implementada do que 
introduzir normas e directrizes comunitarias em pafses onde ainda nao foi adopta-
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da uma legisla~tao global, como e o nosso caso. Alem disso, podemos evitar 
cometer erros, aprendendo com a experiencia de outros pafses veteranos na 
materia. 

A polftica do ambiente, e mais concretamente da agua, nao se pode re
sumir a legisla~tao. Como ja foi referido, sao necessaries meios humanos e 
tecnicos para levar a cabo a implementa~tao da legisla~tao. A administra9ao 
publica deve facilitar programas de forma~tao e informa~tao dos cidadaos em 
geral e forma~tao multidisciplinar e ambiental de tecnicos que colaborem com 
as autoridades da agua e as auta.rquias, uma vez que muitas destas nao tern · 
pessoal classificado para lidar com problemas concretes ligados ao ambiente, 
nomeadamente na area de estudos de impacte ambiental. 

No contexte da informa~tao dos cidadaos, revela-se importante o papel das 
associa96es de defesa do ambiente. Estas associa~t6es, alem disso, podem 
tornar gratuito urn direito que e muito caro individual mente - direito de defesa 
contra actos lesivos do ambiente e dos. cidadaos- daf a importancia do 
associativismo. Estas associa~t6es tambem representam urn meio de se fazer 
pressao organizada em certos domfnios de defesa do ambiente. 

0 sucesso do controlo da poluivao deve assentar essencialmente em 
medidas de Iongo prazo, nomeadamente na educa~tao ambiental para uma nova 
consciencia cfvica cujos resultados s6 sao manifestos a Iongo prazo, embora 
seja a via mais segura para o desenvolvimento equilibrado. A investiga9ao na 
area ambiental, estudos de ecossistemas e aplica~tao pratica no domfnio poli
tico das conclus6es da comuhidade cientffica sao tambem uma via a desen
volver. 

5 -Algumas notas finais 

Ao Iongo deste trabalho foi possfvel caracterizar a situa9ao dos recursos 
hfdricos em Portugal. Nao sendo uma situa9ao gravosa uma gestae integrada 
dos recursos hfdricos come~ta a ser urgente. Ao nfvel dos estudos podemos 
beneficiar da experiencia de outros pafses o que nos impoe a obriga~tao de 
evitarmos cometer os mesmos erros. 0 ediffcio regulamentar tern vindo a ser 
construfdo a born ritmo. Resta agora que a sua implementa~tao surja como urn 
facto irreversfvel, apesar das resistencias que normalmente se tornam eviden
tes quando se poe em causa a manuten~tao do status quo. Constatamos a 
importancia que assume o processo de regionalizavao tendo em conta a 
interac9ao que ha na gestae de recursos escassos. A ausencia de uma inter
ven~tao de cariz mais territorializada poderc~ vir a constituir urn factor limitative 
da gestae dos recursos hfdricos. 

Da analise feita ficamos com uma ideia de que uma gestae integrada dos 
recursos hfdricos envolve questoes de eficiencia, mas que a sua implementa~tao 
depende em forte grau de mecanismos de redistribui~tao de forma a assegurar 
equidade entre areas geograficas. Na gestae dos recursos hfdricos devem pre
dominar princfpios de eficiencia de forma a que os consumidores tenham em 
conta, ao consumir agua, o seu custo de oportunidade. Ha portanto aqui uma 
similitude com as razoes que justificam redistribui~tao espacial via Lei das Fi-
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nan<;as Locais. Reconhecemos, no entanto, que a existemcia de uma gestao 
vertical para a agua pode ter a vantagem de assegurar uma maior protec<;ao 
ambiental. 

A implementacao pratica de uma gestao integrada de recursos hfdricos exi
ge elevados recursos financeiros. Assim, o mecanisme de taxas de utilizacao 
constitui uma via de implementacao expedita porque simultaneamente capta re
cursos financeiros e racionaliza o uso pelo lado da procura do recurso agua. 
Desta forma sera possfvel combinar accoes do lado da oferta (nomeadamente 
construcao de infra-estruturas hidraulicas) com accoes do lado da procura. 
A utilizacao simultanea de taxas, subsfdios, regulamentacao e persuasao e 
comummente aceite como acertada. 

A interven<;ao dos poderes publicos na gestao dos recursos hfdricos tem 
alguns riscos. Ha quem argumente que a predominancia de solu<;oes 
tecnocraticas gera novos problemas numa 16gica de cfrculo vicioso. Deveria, na 
opiniao destes autores, ser feito um duplo esfor<;o para uma gestao eficaz dos 
recursos hfdricos. Por um lado, os poderes publicos devem dispor dos instru
mentos de previsao necessaries para elaborar um planeamento que corresponda 
as necessidades reais. Por outro lado, a sociedade como um todo deve reco
nhecer que a qualidade de vida das geracoes futuras dependera dos investi
mentos a fazer hoje e que estas exigem que sejam encontradas medidas mais 
expeditas que as medidas tradicionais. E precise assegurar nao s6 equidade 
espacial mas tambem equidade intergeracoes. Para isso e fundamental que o 
desenvolvimento assente em bases que tenham em conta os interesses das 
gera<;oes futuras. 
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