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1 - Recursos hidricos e desenvolvimento econ6mico-social 

E facto bern conhecido ser a agua urn recurso natural essencial a 
subsistencia do homem e as suas actividades econ6micas de produ<;;ao de 
bens e servi<;;os. Pode dizer-se que e um recurso natural cuja disponibilidade 
atecta fortemente o desenvolvimento econ6mico pais, ao contrario de outros 
recursos, nao pode ser substitufdo na maior parte das suas utiliza<;;oes que 
condiciqnam praticamente todas as actividades do homem, com destaque 
para o abastecimento domestico, a agricultura e a industria, a produ<;;ao 
de energia, a navega<;;ao, o recreio e turismo, a rejei<;;ao de efluentes. 

A abundancia ou carencia de agua tem tido profundas repercussoes 
na evolw~ao dos povos, a ponte de se ficar a dever a disponibilidade de re
cursos hfdricos em certas regioes o florescimento de civiliza<;;oes que af 
encontraram condi<;;oes para o seu desenvolvimento. A agua nao e, pais, 
somente um elemento imprescindfvel a vida. Ela e tambem, no duplo as
pecto da qualidade e da quantidade, factor condicionante do desenvolvi
mento econ6mico e da qualidade de vida. 

Se e diffcil estabelecer uma correla<;;ao bern definida entre necessida
des globais de agua e desenvolvimento econ6mico-social, pode no entanto 
afirmar-se que as quantidades de agua consumidas tern sido tomadas co
mo urn dos indicadores desse desenvolvimento, pelo menos em regioes on
de as disponibilidades de agua sao largamente superiores as necessidades. 
Na realidade verifica-se recentemente nos pafses mais desenvolvidos uma 
progressiva reduc;ao dos consumes industriais de agua em consequencia da 
adopc;ao de novas tecnologias de produ<;;ao. 

Par outro lado o desenvolvimento econ6mico pode conduzir a uma pro
gressiva degrada<;;ao do ambiente natural e, em particular, da qualidade da 
agua. E exemplo tfpico a situa<;;ao verificada actualmente em muitos pafses 
industrializados, relativamente aos quais aquela degradac;ao constitui o pre-
90 do tipo de desenvolvimento adoptado. 

E corrente ver-se defender a existencia de uma contradi<;;ao entre o 
desenvolvimento econ6mico e a defesa do ambiente, par a produ<;;ao de de
terminados bens materiais necessaries a humanidade poder. implicar a de-
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gradac;:ao do ambiente natural, e, pelo contrario, a preservac;:ao deste poder 
limitar aquela produc;:ao. A defesa da tese de que ha que dar prioridade ao 
desenvolvimento econ6mico mesmo que isso conduza a degradac;:ao do am
biente resulta da adopc;:ao de urn conceito de riqueza ou de bem-estar que 
abrange apenas a produc;:ao de bens de consume e servic;:os. Porem a de
gradac;:ao do meio ambiente nao e uma consequencia inevitavel do desen
volvimento econ6mico-social desde que se adopte como objective do de
senvolvimento a melhoria do bem-estar, entendido como a maxima satisfa
<;ao das necessidades nao s6 em termos de bens d8 consume e servic;:os, 
mas tambem em termos de valores ambientais, fazendo deste modo preva
lecer como objectivo do desenvolvimento a melhoria da qualidade de vida. 

Muito embora em Portugal ainda nao tenham sido elaborados, de for
ma completa e com o adequado rigor, o inventario e balanc;:o dos recursos 
e necessidades de agua, podem apontar-se algumas conclusoes de um es
tudo realizado por um Grupo de Trabalho criado por iniciativa da Comissao 
de Combustfveis e Centrals Nucleares da extinta Junta de Energia Nuclear. 

Aponta este estudo (CCCN 1972) que os recursos anuais maximos dis
ponfveis correspondentes a probabilidade 0,20 de nao serem excedidos su
peram, no conjunto do Pafs, os consumes previstos para o a no de 2010. 
A situac;:ao a escala nacional parece, pais, ser satisfat6ria ate ao ana refe
rido, desde que os problemas de qualidade da agua se encontrem devida
mente resolvidos (1). Porem, a escala regional e dentro do perfodo estuda
do, os distritos de Leiria, Lisboa e Setubal seriam deficitarios em agua. 

Par outre !ado, CCCN 1972 aponta que cerca de 40 % dos resursos 
de aguas superficiais avaliados provem de Espanha atraves das bacias hi· 
drograficas dos rios Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana, cuja parte portu
guesa representa cerca de 64 % da area do territ6rio continental portu
gues, o que, independentemente de considerac;:oes sabre a qualidade da 
agua chegada a fronteira, e suficientemente elucidative da nossa dependen
cia de Espanha no que se refere a recursos hfdricos. 

Do exposto decorre a necessidade imperiosa de se desenvolverem to
dos os esforc;:os possfveis no sentido da conservac;:ao dos recursos existen
tes tanto em termos de quantidade como de qualidade. Por outro !ado, M que 
optimizar o emprego dos recursos existentes minimizando os custos da sua 
utilizac;:ao, distinguindo e hierarquizando utilizac;:oes alternativas, e procurando 
adequar a qualidade da agua as exigencias mfnimas de cada utilizac;:ao. 

Acresce ser amplamente reconhecido que a unidade geogratica basica 
a adoptar na gestae dos recursos hfdricos deve ser a bacia hidrografica. 
Cita-se, por exemplo, a «Carta Europeia da Agua», proclamada pelo Conse
lho da Europa em 1968, que afirma que «a gestae dos recursos de agua 
deve inscrever-se no quadro da bacia hidrografica natural, de preferencia a 

(1) Nota-se a prop6sito que o estudo de CCCN 1972 nao contempla os aspectos de qua· 
lidade da agua, o que e uma limitavao muito importante, ja que estes aspectos podem ser 
extremamente condicionantes das disponibilidades de agua utilizavel. 
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ser inserida no das fronteiras administrativas e polfticas» e ainda que «deve 
ter-se em conta o facto de que, nos limites de uma bacia, todas as utiliza
c;:oes das aguas de superffcie e das aguas subterraneas sao interdependen
tes e que, portanto, e desejavel que tambem o seja a sua gestao>>_ 

Na realidade, a agua e eminentemente um recurso regional. Se e cer
to que nao pode deixar de existir uma polftica nacional que assegure uma 
boa utilizac;:ao dos recursos hfdricos regionais e que ponha em evidencia as 
transferencias de recursos hfdricos entre bacias hidrograficas que global
mente sejam justificaveis, nao ha duvida de que e no escalao regional das 
grandes bacias hidrograficas que se devem tamar as decisoes importantes 
em materia de gestao de recursos hfdricos. 

A regionalizac;:ao em termos de recursos hfdricos devera considerar 
nao s6 as regioes, coincidentes com as grandes bacias hidrograficas ou 
agrupamentos de bacias hidrograficas, mas tambem sub-regioes correspon
dentes a pequenas bacias hidrograficas. 0 estudo desta regionalizac;:ao de
ve basear-se em diversos indicadores ffsicos e econ6mico-sociais que per
mitam caracterizar a situac;:ao actual e as potencialidades de desenvolvi
mento de cada regiao e sub-regiao. 

Entre os indicadores ffsicos mais significativos destacam-se os seguin
tes: precipitac;:ao, escoamento, inclinac;:ao dos terrenos, aptidao agrfcola dos 
solos, temperatura, humidade, disponibilidades de aguas subterraneas, con
taminac;:ao potencial das aguas, estragos potenciais provocados por cheias, 
inconvenientes potenciais das secas, exigencias de drenagem agrfcola, exi
gencias de rega e risco de erosao. 

Entre os indicadores econ6mico-sociais salientam-se os seguintes: den
sidade populacional, taxas de evoluc;:ao da populac;:ao, distribuic;:ao do rendi
mento, ocupac;:ao agro-pecuaria, ocupac;:ao industrial, nfvel educacional, 
nfvel dos sistemas de saneamento basico e grau de urbanizac;:ao. 

E evidente que a definic;:ao de uma regionalizac;:ao do ponto de vista de 
recursos hfdricos e crucial para a correcta identificac;:ao de uma polftica de 
ordenamento do territ6rio, dada a influencia que o balanc;:o entre recursos e 
necessidades de agua tem no desenvolvimento econ6mico-social. 

2 - Planeamento dos recursos hidricos 

A considerac;:ao dos recursos hfdricos no processo de planeamento 
econ6mico-social costuma fazer-se atraves do que por vezes se chama pla
neamento transversal (2), o qual deve ser levado a cabo em sobreposic;:ao 
coordenada com o planeamento sectorial e o planeamento regional. 

Como e sabido o planeamento sectorial tem por fim elaborar em cada 
sector da actividade econ6mica e social pianos que visam atingir objectivos 

(2) Ver, por exemplo, ASPURUA e GABALDON 1975. 
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sectoriais estabelecidos em correspondencia com os objectives globais na
cionais. 0 planeamento regional, no seu sentido mais ample, procura definir 
uma estrategia para o ordenamento ffsico do territ6rio nacional, apontando 
criterios para a utiliza9ao do solo e dos recursos naturais, distribui9ao terri
torial das pessoas e das actividades, hierarquisa9ao dos centres urbanos, 
redes de comunica96es, rede energetica, etc. Finalmente o planeamento 
transversal, segundo a defini9ao dos auto res referidos, visa a cor recta atri
bui9ao daqueles recursos cuja disponibilidade nao pede aumentar significa
tivamente. Entre estes recursos incluem-se os recursos humanos e os re
cursos naturais como a agua, o solo, as florestas e o ar, mas nao os re
cursos de capital. 

0 planeamento da utiliza9ao dos recursos hfdricos e um case tfpico de 
planeamento transversal, que tern uma fun9ao marcadamente coordenado
ra, em consequencia de a agua ser um recurso indispensavel a actividade 
da maioria dos sectores que condicionam o desenvolvimento econ6mico
·social. Alem disso, a execu9ao das obras hidraulicas exige investimentos 
que devem ser considerados no ambito do planeamento sectorial. Por fim, 
sao evidentes as implica96es no ambito regional, ditadas pela forma de 
distribui9ao dos recursos pelo territ6rio. 

0 planeamento transversal dos recursos hfdricos assegura, deste mo
do, uma interliga9ao entre as malhas do planeamento sectorial e do pla
neamento regional. 

0 planeamento dos recursos hfdricos e normalmente elaborado se
gundo 3 nfveis territoriais distintos: nacional, regional e local. 

0 planeamento nacional abrange com caracter global a formula9ao, 
implementa9ao e controle das estrategias e criterios que visam conseguir 
uma correcta adequa9ao das disponibilidades e das necessidades de agua 
e evitar os conflitos resultantes da utiliza9ao da agua. 

Este planeamento engloba os estudos de enquadramento, com descri-
9ao e avalia9ao muito geral dos elementos que permitem situar no contex
te global os problemas de ambito regional que carecem de estudos mais 
aprofundados. A este nfvel os estudos nao abrangem aspectos de pormenor 
nem implicam a realiza9ao de estimativas ou uma compila9ao de dados de 
base feita especialmente para o efeito. 

0 Plano Nacional de Recursos Hfdricos que materializa o planeamento 
a escala nacional, apesar de constituir um documento aut6nomo elaborado 
pelos 6rgaos competentes da estrutura nacional que tern a seu cargo a 
gestae dos recursos hfdricos, deve evidentemente pressupor a sua Intima 
articula9ao com o Plano econ6mico-social nacional e garantir a indispensa
vel articula9ao com os pianos de recursos hfdricos realizados ao nfvel re
gional. 

0 planeamento regional que, como se referiu, deve ser realizado no 
ambito da bacia hidrografica, contempla estudos que devem ser devidamen
te enquadrados pelo planeamento global e propoe programas e aproveita
mentos concretes, cujo planeamento deve ser feito no nfvel local. 
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A regiao de planeamento de recursos hfdricos tera de ser, pelas ra
zoes ja anteriormente referidas, delimitada por forma a coincidir com a ba
cia hidrografica. Oeste modo, s6 se as regioes plano coincidirem com ba
cias hidrograticas existira ao nfvel regional uma relac;:ao imediata e automa
tica entre o planeamento dos recursos hfdricos e o planeamento econ6-
mico-social global. Tal coincidencia na delimitac;:ao das regioes plano e das 
regioes de planeamento dos recursos hfdricos surge assim como desejavel. 
Contudo, se ela nao for, por outras razoes, recomendavel, o que pode acon
tecer, havera que institucionalizar mecanismos de coordenac;:ao adequados 
com representac;:ao cruzada que garantam que o planeamento de recursos 
hfdricos possa exercer eficazmente a sua func;:ao de planeamento transver
sal. 

0 planeamento local visa a formulac;:ao e hierarquizac;:ao dos diversos 
projectos de obras hidraulicas dentro dos programas de investimento secto
riais, por forma a satisfazer estrategias globais do planeamento econ6mico
-social. Este planeamento realizado no ambito de cada aproveitamento dos 
recursos hfdricos abrange os estudos que se destinam a aferir a exequibili
dade dos diversos aproveitamentos e que, no caso de o aproveitamento ser 
considerado aceitavel, visam a construc;:ao das correspondentes obras hi
draulicas. 

Por razoes de eficiencia, e indispensavel que os planeamentos nacio
nal e regional dos recursos hfdricos sejam levados a cabo por organismos 
centrais com participac;:ao intersectorial, por forma a que seja garantida 
uma estreita colaborac;:ao, devidamente coordenada, entre as diversas enti
dades interessadas nos problemas da agua. 0 planeamento local ja pode 
ser realizado, sem inconveniente, apenas por um ou alguns dos organismos 
executives de ambito sectorial ou regional. 

0 nfvel de planeamento local e o mais tradicional e a ele tem sido de
dicado um grande numero de estudos e livros publicados. Assim, em al
guns pafses mais atrasados nestes aspectos, a actividade de planeamento 
no domfnio dos recursos hfdricos tem-se dirigido quase exclusivamente a 
este ultimo nfvel de planeamento, tendendo-se a admitir que o planeamento 
das obras hidraulicas e, por si, suficiente para assegurar uma adequada 
gestae dos recursos hfdricos. A este respeito afirmam ASPURUA e GA
BALDON 1975: 

Nas fases incipientes do desenvolvimento das nac;:oes, quan
do a pressao sobre os recursos naturais e ainda insignificante, o 
planeamento das obras pode fazer-se sem necessidade de um 
quadro geral de referencia, pois o risco de tomar decisoes que 
comprometam o futuro aproveitamento dos recursos e relative. 
Nesta fase, o factor limitative costuma ser a carencia de projec
tos bem formulados dos pontes de vista tecnico e econ6mico. 
Mas quando o desenvolvimento atinge determinados nfveis, em al
gumas regioes as necessidades de agua presentes e futuras apro-
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ximam-se das disponibilidades e as utiliza<;:oes da agua tornam-se 
mais competitivas entre si. A solu<;:ao dos problemas e entao mui
to mais complexa, sendo inadiavel a necessidade de dispor de 
quadros de referencia que imponham criterios para uma resoluc;;ao 
harmonica dos conflitos existentes, ou seja, de dispor de um Pla
no Nacional dos Recursos 'Hfdricos elaborado numa perspectiva 
de planeamento a Iongo prazo a escala nacional. 

3 - Estruturas de gestfio dos recursos hidricos 

No relata geral do tema «A gestao dos recursos hfdricos» apresentado 
no 12.° Congresso da International Water Supply Association, realizado em 
Kyoto, em 1978, e elaborado com base numa serie de relatos nacionais de 
diversos pafses, GUY 1978 aponta como tendencia actual e generalizada 
a da preocupa<;:ao da maior parte dos pafses em renovar a sua legislac;;ao 
sabre as aguas e em criar novas estruturas de gestao das aguas. 

GUY 1978 aponta como caracterfstica comum as diversas estruturas 
de gestao a tendencia geral para se exercer a gestao das aguas a 3 
nfveis, nacional, regional e local, sempre presentes, embora com importan
cia variavel de pafs para pafs. 

Nos pafses com estrutura federal como os Estados Unidos da America 
ou a Republica Federal da _Aiemanha, que deixam aos Estados ou aos 
«Lander» uma larga autonomia na gestao das aguas, verifica-se uma ten
dencia para um aumento das competencias do Governo Federal. Pelo con
trario, os pafses de estrutura unitaria, como a Fran<;:a ou a lnglaterra, cria
ram estruturas regionais baseadas nas bacias hidrograficas. 

0 nfvel nacional e o da coordena<;:ao e da harmonizac;;ao da polftiqa da 
agua ao nfvel nacional, assim como o das decisoes importantes em mate
ria de grandes investimentos, relacionados, par exemplo, com a implanta
<;:ao de muito grandes consumidores; a sua fun<;:ao consiste, sob este ponto 
de vista, como se refere em OCDE 1977, «em assegurar que os pianos de 
desenvolvimento (urbanos, agrfcolas, industriais) se preocupem com a agua 
e com a sua protecc;;ao antes de tomadas as decisoes e nao depois». 

0 nfvel regional e o da gestao concertada dos recursos e, em parti
cular, o da luta contra a po1uic;;ao. 

0 nfvel local e o da gestao efectiva dos recursos e, em particular, o 
do abastecimento de agua potavel e o ao saneamento. ::>e este esquema e, 
ainda, em parte, te6rico, tem tendencia, segundo Guy, a ver generalizada a 
sua aplicac;;ao. 

GUY 1978 aponta tambem a importancia do nfvel regional, relativa
mente aos meios de aplica<;:ao das polfticas da agua. 

De facto, uma tendencia actualmente muito acentuada da polftica de 
gestao da agua e a via da concerta<;:ao entre os diferentes grupos so-
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cio-econ6micos interessados em tal polftica. GUY 1978 considera que, em
bora as estruturas de concerta<;ao sejam variaveis de pais para pais, apre
sentam, em geral, 3 aspectos comuns. 

0 primeiro destes aspectos e o que se refere aos tipos de participan
tes na concentra<;ao, que se podem classificar em 3 grupos: o grupo dos 
responsaveis polfticos e institucionais (que sao responsaveis pelas deci
soes), 0 grupo dos profissionais ligados a agua (distribuidores de agua pri· 
vados e publicos e tecnicos da agua dos organismos oficiais) e o grupo 
dos utilizadores (autarquias locais, associa<;oes de agricultores, pescadores 
e industriais e associa<;oes de recreio). 

0 segundo aspecto contempla o local privilegiado da concerta<;ao. Se 
a concerta<;ao e necessaria ao nfvel nacional para a elabora<;ao do planea
mento e dos textos legislativos e regulamentares, se o e a nfvel local para 
a resolu<;ao dos problemas quotidianos de gestao da agua, ela e ainda 
mais necessaria, por razoes evidentes, ao nfvel regional. Deste ponto de 
vista, a divisao do territ6rio nacional em bacias e sub-bacias hidrograficas 
apresenta sobre a divisao administrative a vantagem de os participantes da 
concerta<;ao se preocuparem todos com os mesmos recursos hfdricos; isto 
cria entre eles uma solidariedade de facto e e urn argumento suficiente pa
ra preconizar a delimita<;ao de regioes para a gestao regional da agua 
coincidentes com bacias hidrograficas, sempre que nao haja razoes muito 
fortes para proceder de outra maneira. 

0 terceiro aspecto contempla o objecto da conce"t"ta<;ao regional: trata
·se de facto da reparti<;ao actual e prospectiva dos recursos hfdricos, tendo 
em conta nao s6 aspectos de quantidade mas tambem de qualidade. 

A actual situa<;ao portuguesa em materia de interven<;ao do Estado 
nos problemas da agua caracteriza-se pela reparti<;ao de atribui<;oes e 
competencias por urn grande numero de organismos que formam mais um 
grupo de unidades praticamente independentes, muito centralizadoras e 
com algumas sobreposi<;oes de competencias, do que urn conjunto harmo
nicamente articulado e com uma linha de orienta<;ao coerente. 

Esta situa<;ao resulta de, no passado, num contexto em que a agua era 
abundante, se terem sucessivamente atribufdo, com caracter pontual e a 
medida que os problemas iam surgindo, novas competencias em materia 
de utiliza<;ao e controle dos recursos hfdricos. Estas competencies ditadas 
por necessidades sectoriais eram por isso atribufdas a organismos da agri
cultura, industria, saude, obras publicas ou transportes e foram exercidas 
por estes organismos de forma nao coordenada sem inconvenientes graves 
ate ao momenta em que, em face do crescimento da procura de agua, as 
necessidades come<;aram a exceder as disponibilidades. Geram-se entao si
tua<;oes de conflito potencial entre os diferentes utilizadores, que assumem 
gravidade crescente, e surge cada vez como mais evidente a necessidade 
de uma coordena<;ao das diversas interven<;oes que possibilite uma efectiva 
gestao dos recursos hfdricos. 
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Note-se, alias, que este quadro que actualmente se verifica em Portu
gal nao corresponde a uma situa<;;ao original e que nas suas linhas gerais 
ele teve Iugar anteriormente noutros pafses. A maioria destes pafses tern 
sabido, contudo, encontrar as vias adequadas para fazer face aos proble
mas que se levantaram. 

Em face de uma situa<;;ao como a que se descreveu, 2 op<;;oes 
principais tem sido tomadas pelos pafses que decidiram remodelar a estru
tura de gestao dos recursos hidricos: ou substituir toda a estrutura existen
te, criando de raiz uma nova estrutura, apoiada num organismo que integre 
todas as atribuigoes que actualmente sao desempenhadas por diversos ser
vi<;;os de varies ministerios, ou procurar tirar partido dos organismos exis
tentes com jurisdi<;;ao em domfnios relacionados com a agua, redifinindo 
claramente as suas atribui<;;oes, instituindo um sistema central de planea
mento, coordena<;;ao e controle eficiente e assegurando, quer a desconcen
tra<;;ao, quer a descentraliza<;;ao da execu<;;ao da politica da gestae das 
aguas. Julga-se que a segunda op<;;ao sera a mais ajustada e de mais facil 
aplica<;;ao no nosso pais. 

0 modele de estrutura cuja implementa<;;ao se considera necessaria 
para uma adequada gestae dos recursos hfdricos no nosso pais tem as 
suas linhas fundamentais apontadas por CUNHA et a/. 1980. 

De acordo com tal modelo, a estrutura de gestao das aguas deveria 
compreender 6rgaos e organismos de 3 tipos: 

- 6rgaos deliberativos e coordenadores, que formulam as polfti· 
cas, aprovam os pianos, coordenam as interven<;;oes e tomam 
as decisoes principais; 

- 6rgaos e organismos executives, que executam as ac<;;oes, as
seguram as actividades de planeamento e dao apoio aos 6r· 
gaos deliberativos e coordenadores; 

- 6rgaos consultivos, que prestam colabora<;;ao aos 6rgaos deli· 
berativos e coordenadores, permitindo a audi<;;ao de entidades 
interessadas, a varios tftulos, nos problemas da agua. 

0 conjunto dos 6rgaos e organismos de cada tipo, tendo em conta a 
perspectiva de uma proxima institucionalizagao das regioes, deveria estrati
ficar-se pelos nfveis nacional, regional e local, assegurando assim uma co
bertura total do territ6rio. 

A estrutura a implementar deve ainda ter em conta que a Constitui<;;ao 
Portuguesa acolhe, para o territ6rio continental, 2 formas de regionaliza
<;;ao: as regioes plano e as regioes administrativas, cujos limites devem 
coincidir, apesar das suas fun<;;oes serem bem diferentes. 

Apontam-se em seguida para os 6rgaos e organismos inclufdos na es
trutura proposta, cujo organograma se apresenta na figura 1, a sua composi
gao, dependencia e algumas das principais fun<;;oes. 
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a) Nivel nacional 

A estrutura de gestao das aguas depende do ministro que for designa
do como responsavel pela gestao das aguas. A uma comissao de caracter 
interministerial, designada par comissao interministerial da agua, competiria 
formular as grandes linhas da polftica da agua e definir as orienta96es ge
rais da sua execu9ao. Tal comissao seria composta pelo ministro responsa
vel pela gestao das aguas, que presidiria par delega9ao do Primeiro
-Ministro, pelo ministro responsavel pelo planeamento econ6mico-social, par 
ministros que exer9am jurisdi9ao sabre actividades utilizadoras da agua 
- nomeadamente agricultura, energia, industria, pesca, turismo e navega-
9aO interior- e par ministros com jurisdi9ao sabre domfnios que, embora 
nao envolvendo utiliza9ao da agua, a condicionam decisivamente- nomea
damente ambiente, saude, educa9ao e cultura, obras hidraulicas e finan9as. 

A comissao interministerial da agua corresponde, afinal, a um conselho 
de ministros para os problemas dos recursos hfdricos e a sua institucionali
za9ao s6 devera ter Iugar se for adoptada em Portugal a existencia de con
selhos de ministros especializados, a semelhan9a do que acontece em al
guns pafses. Se tal nao suceder, as competencias previstas para a comis
sao interministerial da agua deverao recair sabre o Conselho de Ministros 
para os Assuntos Econ6micos, alargado par forma a incluir todos os minis
tros com jurisdi9ao em domfnios relacionados com a agua ou entao sabre 
o proprio Conselho de Ministros funcionando em plenario. 

Existiria ainda uma comissao coordenadora interministerial, composta, 
em principia, par representantes ao nfvel de director-geral dos ministerios 
que fazem parte da comissao interministerial da agua e pelo director do or
ganismo central de gestao dos recursos hfdricos, que adiante se refere, 
presidida pelo presidente da comissao interministerial da agua ou par um 
seu representante, e que teria como fun9ao promover os estudos necessa
ries a prepara9ao das decisoes desta ultima comissao, bem como tamar 
decisoes par delega9ao desta. Esta comissao coordenadora seria assim co
mo que uma extensao da comissao interministerial da agua, que reuniria 
com maior frequencia e com o objectivo de dar andamento as tarefas da 
comissao interministerial e no ambito das directivas que esta fixasse. 

Junto da comissao interministerial da agua funcionaria um conselho con
sultive, designado par conselho nacional da agua, com fun96es de apoio a 
comissao e composto par representantes de 6rgaos do Governo e da admi
nistra9ao directa ou indirectamente relacionados com os problemas da 
agua, par representantes de autarquias locais, par pessoas individuais ou 
colectivas com interesse na utiliza9ao da agua e par personalidades de re
conhecida competencia nos domfnios relacionados com a gestao das 
aguas. 

As fun96es executivas da pol ftica de gestao das aguas seriam exerci
das pelo titular, ou de um ministerio especffico ou de um ministerio secto-
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rial, escolhido por razoes conjunturais ou tradicionais para acumular as 
responsabilidades executivas da gestao dos recursos hfdricos com outras 
responsabilidades que lhe sao pr6prias. Deste ministro dependeria o orga
nismo central de gestao das aguas, como organismo executive central, 
com func;oes que a medida que tossem sendo institucionalizados os 6rgaos 
regionais da gestao de recursos hidricos (adiante designados por adminis
trac;oes da bacia hidrografica) passassem a ser sobretudo de indole norma
tiva e coordenadora. 

b) Nivel regional da bacia hidrogrilfica 

Os organismos executives da administrac;ao central para a gestao das 
aguas ao nivel regional, que corresponde, como se referiu, ao das bacias 
hidrograticas, seriam as administrac;oes de bacia hidrogratica (3). Teriam 
func;oes de gestao dos recursos hfdricos dentro da respectiva area de juris
dic;ao, devendo, para o efeito, ser dotadas de suficiente capacidade tecni
ca, autonomia administrativa e financeira adequadas e amplos poderes de 
decisao. 

Ao nfvel da bacia hidrogratica funcionaria ainda o conselho de bacia 
hidrografica, que seria constituido por representantes das regioes plano e 
das delegac;oes regionais dos organismos da administrac;ao central com 
jurisdic;ao nas actividades utilizadoras da agua, por representantes das 
regioes administrativas e dos municfpios e por representantes dos utili-
zadores. , 

As func;oes e poderes do conselho de bacia hidrogratica deveriam evo
luir ao Iongo do tempo a medida que a estrutura de gestao das aguas fos
sa implementada. Assim, pensa-se que deveria comec;ar· por ter apenas 
uma func;ao consultiva da administrac;ao de bacia hidrografica, assumindo, 
com o tempo, poderes decis6rios crescentes. 

Entre estes estariam o de aprovar o plano de recursos hfdricos da 
bacia (sujeito a posterior ratificac;ao governamental) e o programa de acti
vidades da respectiva administrac;ao. Deste modo, os conselhos de bacia 
hidrografica assumiriam no futuro poderes deliberativos e coordenadores 
muito amplos dentro da area de jurisdic;ao da administrac;ao de bacia hi
drografica, passando a ser verdadeiros «parlamentos de agua», designac;ao 
por que sao conhecidos em alguns pafses os 6rgaos deste tipo. 

Deveria competir a administra<;:ao de bacia hidrognHica a elaborac;ao 
de propostas do plano de recursos hfdricos ao nfvel da bacia e de propos
tas dos seus programas de actividade. 

(3) A area de jurisdh;:ao das administrar;oes de bacia hidrogratica nao abrange, normal
mente, apenas uma bacia hidrogratica, mas conjuntos de bacias hidrograficas ··constituindo o 
que par vezes se chama «grandes bacias hidrograticasn. 
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A administra<;:ao de bacia hidrogratica deveriam caber tambem fun<;:6es 
de caracter administrative, mediante a concessao de autoriza<;:6es 
para a utiliza<;:ao da agua e da fixa((ao das respectivas condi96es de utiliza
~tao. 0 financiamento de programas de interven~tao no ambito da bacia es
taria igualmente no seu campo de ac~tao, recorrendo as receitas que pede
ria proporcionar a cobran~ta de taxas pela utiliza<;:ao da agua. 

As administra96es de bacia hidrognHica poderiam ter ainda atribui96es 
no domfnio da opera~tao da rede hidrol6gica e recolha e processamento 
dos respectivos dados, no projecto, constru<;:ao e explora<;:ao de determina
das obras e aproveitamentos de interesse regional e em actividades de 
polfcia das aguas. 

Os 6rgaos chave da nova estrutura proposta sao as administra96es de 
bacia hidrogratica, que superintendem ao nfvel regional na gestae dos 're
cursos hfdricos, no ambito das grandes bacias hidrograficas. A cria<;:ao des
tas administra~t6es de bacia hidrografica corresponderia, numa primeira 
fase, a uma desconcentra~tao de poderes no que se refere a gestao da 
agua e numa fase futura tambem a uma certa descentraliza~tao de pode
res neste dominic de acordo com o que se pratica em pafses mais avan
((ados. Procura-se assim, tambem neste dominic, dar corpo ao «principia da 
gradual introdu<;:ao de reformasu que o Livro Branco sobre Regionaliza~tao 

(MAl 1980) defende. A implementa9ao de descentraliza~tao em materia de 
gestao de aguas, que seria apenas uma descentraliza9ao executiva e nao 
uma descentraliza9ao legislativa, acompanharia assim a implementa9ao da 
descentraliza9ao administrativa. 

A atribui((ao aos conselhos de bacia hidrografica de fun<;:6es consulti
vas, tal como se preconiza na figura 1, corresponde precisamente a primeira 
fase, em que apenas se pretende por em pratica uma desconcentra<;:ao. Na 
fase futura, os conselhos de bacia hidrogratica deveriam ser colocados na 
coluna a esquerda da coluna central do diagrama da figura 1 como 6rgaos 
deliberativos e coordenadores. Simultaneamente, a composi<;:ao deste con
selho deveria obrigatoriamente englobar alguns representantes eleitos pelos 
interesses regionais ligados a utiliza9ao de agua, tal como sucede nos par
ses com estruturas modernas de gestao das aguas. 

Refere-se, par exemplo, o caso da Fran((a, em que os comites de ba
cia hidrografica sao compostos em partes iguais por representantes desig
nados pelo Governo, por representantes eleitos pelos conselhos municipais 
e par representantes designados pelas associa((oes de utilizadores da agua. 
Tambem em Fran9a os conselhos de administra<;:ao das agencias de bacia 
hidrogratica incluem 8 representantes do Estado, 4 das autarquias locais e 
4 dos diversos tipos de utilizadores, sendo o presidente nomeado pelo Pri
meiro-Ministro. Do mesmo modo, em lnglaterra a comissao directiva das 
Autoridades Regionais da Agua e composta por uma maioria de represen
tantes das autarquias locais e tambem par representantes do Estado, sendo 
o presidente de nomea~tao governamental. 
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Deste modo, seriam criadas regioes de gestao de recursos hfdricos, 
cujas areas de jurisdic;;ao teriam limites coincidentes com os de bacias 
hidrograficas e que corresponderiam a uma forma mista de desconcentra
c;;ao e de descentralizac;;ao, de acordo com um modelo que modernamente 
tende a ser adoptado. 

Seria desejavel que os limites das areas de jurisdic;;ao das administra· 
c;;oes de bacia hidrografica coincidissem com os das regioes au que, pelo 
menos, estas fossem parte daquelas. No caso de nao ser possfvel tal coin· 
cid~ncia por prevalecerem outros criterios de delimitac;;ao, as diferenc;;as de· 
veriam ser tao pequenas quanta passive! e haveria que institucionalizar for
mas de coordenac;;ao adequadas entre as administrac;;oes de bacia hidrogra· 
fica e as regioes. 

Para citar de novo o caso da Franc;;a, refere-se que neste pais existem 
no ambito das regioes comissoes tecnicas da agua que estabelecem a liga
c;;ao com a organica de gestao dos recursos hfdricos ao nivel das bacias 
hidrograticas. 

A figura 2 ilustra esquematicamente a articulac;;ao a estabelecer entre a 
estrutura de planeamento, nomeadamente as regioes plano, a administra
c;;ao autarquica, nomeadamente as regioes administrativas, e a estrutura de 
gestao das aguas. 

As acc;;oes de planeamento dos recursos hfdricos a efectuar ao nfvel 
da bacia hidrografica nao podem deixar de ter em conta o seu ncaracter 
transversal», ja atras referido, assegurando desse modo uma interligac;;ao 
entre as malhas do planeamento sectorial e do planeamento regional. 

Os pianos e programas de desenvolvimento de cada sector e de cada 
regiao sao parte integrante do plano econ6mico-social nacional, elaborado 
e executado pelo Governo e aprovado ao nivel das suas grandes opc;;oes 
pela Assembleia da Republica. A elaborac;;ao do Plano Nacional de Recur
sos Hfdricos e dos pianos de recursos hidricos das grandes bacias hidro
graticas devem, pois, desenvolver e pormenorizar, ao seu nivel e no seu 
ambito, as medidas de politica e as directrizes definidas para a totalidade 
do Pais. 

Por outro lado, os municfpios e as regioes tem tambem competencies 
especificas no dominio do planeamento, no seu ambito territorial. 

A administrac;;ao de bacia hidrografica, no exercfcio das suas func;;oes 
no ambito do planeamento, devera ter uma acc;;ao centralizadora, assegu
rando a coerencia global dos pianos e programas da administra((ao central 
(e/ou de outros de ambito nacional} ao nfvel da bacia e a sua articulac;;ao 
com os pianos e programas elaborados pelas regioes e municipios e por 
outras entidades (por exemplo empresas intermunicipais) de ambito territo
rial compreendido nos limites da bacia. 

Para isso, a elaborac;;ao do plano de recursos hfdricos de uma bacia 
hidrografica devera adoptar uma metodologia que permita e incentive uma 
adequada participac;;ao ao Iongo das varias fases do processo de planea-
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menta quer das populac;oes, atraves dos seus representantes eleitos para 
os 6rgaos autarquicos, quer dos principais utilizadores da agua, quer das 
delega<;oes regionais dos prganismos centrais com jurisdi<;ao em activida
des utilizadoras da agua. 

As areas de jurisdi<;ao das administrac;oes de bacia hidrogrcHica devem 
ter dimensao, por urn !ado, suficientemente pequena para ser passive! urn 
contacto directo e efectivo com os 

1
problemas regionais e locais e, par ou

tre !ado, suficientemente grande para ser passive! garantir, em termos eco
n6micos, a existencia em cada administra9ao de bacia hidrografica de 
meios materiais e humanos suficientes. Uma dimensao equilibrada para as
segurar, num primeiro passe, os objectives referidos, no caso de Portugal, 
parece ser a que corresponde a considera<;ao de 3 administra<;oes de 
bacia hidrografica -Norte, Centro e Sui -, tal como se propoe na figura 3, 
de acordo com CUNHA et a/. 1980, sem qualquer intuito de apresentar 
uma soluc;ao definitiva, mas apenas como sugestao que se destina a facili· 
tar uma reflexao sabre o assunto. 

Esta sugestao de delimita<;ao das administrac;oes de bacia hidrografica, 
que e condicionada pela presenc;a da bacia hidrografica do Tejo como re
giao indivisfvel de gestae dos recursos hidricos no centro do Pais, corres
ponde a areas para os territories das administrac;oes de bacia hidrografica 
de cerca de 25 000 km2 a 35 000 km 2 . 

Como base de comparac;ao, refere-se que na Franc;a as agencias de 
bacia tern areas entre 19 000 km2 e 130 000 km2 e que na lnglaterra as 
autoridades regionais da agua tern areas entre 9000 km 2 e 27 000 km 2 . 

c) Nivel local 

0 nivel local de gestao dos recursos hidricos e o nivel a que se si
tuam os aproveitamentos de recursos hidricos, sendo exemplos tipicos o 
aproveitamento hidroelectrico ou hidro-agricola, ou entao os sistemas muni· 
cipais de abastecimento de agua ou de esgotos. A gestao destes aproveita
mentos au destes sistemas cabera normalmente aos pr6prios utilizadores, 
que podem ser, par exemplo, a empresa que explora o aproveitamento hi
droelectrico, a associac;ao ou a empresa que gerem o sistema de irrigac;ao, 
ou a autarquia local que e responsavel pelo abastecimento de agua au pe
la recolha das aguas residuais na area da sua jurisdic;ao. 

Para esta gestae dos recursos hidricos a nfvel local, a administrac;ao 
de bacia hidrogratica podera dispor de delega96es locais, mas na maioria 
dos casas havera uma delega<;ao de poderes nas entidades publicas, priva
das ou autarquicas responsaveis pelas diversas formas de utilizac;ao dos re
cursos hidricos. 

Muito importante e o papel das autarquias locais no que toea a partici
pac;ao na gestae dos recursos hidricos, atraves da concretizac;ao de tarefas 
no campo do saneamento basico. A criac;ao das administra<;oes de bacia 
hidrografica como entidades regionais de gestae dos recursos hidricos 
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contribuira certamente para refon~ar a autonomia municipal, uma vez que a 
regionaliza<;:ao dos servi<;:os os coloca mais pr6ximos dos municrpios. 

0 escalao local de gestao dos recursos hrdricos e tambem importante, 
par ser ao nrvel local que se pode realizar de forma mais efectiva a partici
pa<;:ao das popula<;:oes nas ac<;:oes de gestao da agua, participa<;:ao que 
constitui uma das condi<;:oes de sucesso da implementa<;:ao de uma polftica 
de gestao dos recursos hrdricos. 

4 - A gestio dos recursos hidricos e a regionalizal;ijo em Portugal 

Uma vez que os criterios basicos para a divisao do Pars em reg10es 
plano, que a Constitui<;:ao aponta no seu artigo 95. 0 , sao os das «potenciali
dades e caracterrsticas geograficas, naturais, sociais e humanas de territ6-. 
rio nacional», pode concluir-se que os limites das bacias hidrograticas sao 
um dos importantes factores que devem ser considerados na delimita<;:ao 
das regioes. Alem das vantagens evidentes para o planeamento e gestao 
dos recursos hrdricos, a identifica<;:ao das regioes com as bacias hidrograti
cas contribui para a «coerencia ecol6gica dos territ6rios regionais», que e 
considerada pelo Livro Branco sabre Regionalizaqao (MAl 1980) como um 
dos criterios importantes a respeitar na defini<;:ao das regioes. 

Posteriormente a aprova<;:ao da Constitui<;:ao de 1976 foram elaboradas 
a nrvel oficial 2 propostas de delimita<;:ao regional, pelo Ministerio do 
Plano e da Coordena<;:ao Econ6mica (MPCE) em 1977, e pelo Ministerio da 
Administra<;:ao lnterna (MAl) em 1976. Ambas as propostas preveem a divi
sao do Pars em 7 regioes, considerando a proposta do MAl 2 dessas 
regioes como areas metropolitanas de Lisboa e Porto (figura 4). 

As 2 propostas de regioes basearam-se preponderantemente em 
criterios de natureza polftica e s6cio-econ6mica, nao atendendo suficiente
mente (4) as bacias hidrograticas como condicionante de natureza ffsica, 
que ha todo o interesse em procurar considerar na maior medida possrvel. 

Na realidade, quanta mais os limites das regioes se identificarem com 
limites das bacias hidrograficas mais facil sera a articula<;:ao funcional en
tre as regioes de gestao dos recursos hrdricos - de acordo com a pro
pasta ilustrada na figura 3 ou com outra semelhante- e as regioes admi
nistrativas e regioes plano. 

Para par em relevo o grau de considera<;:ao das bacias hidrograficas 
nas 2 propostas do MPCE e do MAl, apresenta-se tambem na figura 4 
um terceiro mapa em que se agrupam as principais bacias hidrograficas 
em regioes cujos limites se procurou aproximar dos das regioes considera
das nas 2 propostas referidas. 

(4) Das 2 propostas apresentadas, a do MAl contempla ainda em certa medida a 
existencia das bacias hidrograficas, enquanto a do MPCE parece ignora-las completamente. 
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FIGURA 3 

SugesUio das areas de jurisdic;io e das sedes das administrac;oes de bacia hidrografica 
a crlar em Portugal 
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Note-se que o mapa apresentado nao pretende constituir uma alternati
va para a delimita9ao de regioes, mas visa apenas p6r em evidencia que 
podera nao ser diffcil conjugar os criterios que estiveram na origem das 
propostas do MPCE e do MAl com o criteria definido a partir das bacias 
hidrograficas, mediante ajustamentos que, em muitos cases, poderao ser in
diferentes ou pelo menos suscitar facil consenso. 

Novembro 1981 
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