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RESUMO 

A diversidade e complexidade dos impactes que os diferentes tipos usos do solo podem ter 
sobre as características hidromorfológicas e ecológicas das bacias hidrográficas apelam a 
uma estreita articulação entre planeamento dos recursos hídricos e ordenamento do 
território. Os instrumentos de planeamento territorial e recursos hídricos, nomeadamente os 
planos, integram ferramentas críticas para a prossecução dessa articulação. As albufeiras 
de águas públicas constituem um elemento ambiental e territorial de elevado valor 
estratégico, onde coexiste uma multiplicidade de utilizadores com interesses distintos, 
potenciadores de conflito e cuja exploração pode conduzir a sérias consequências 
ecossistémicas e territoriais, que importa prevenir ou mitigar. No atual contexto jurídico 
Português, os Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas (POAAP), 
apresentam-se como um dos instrumentos de implementação de um modelo de gestão dos 
recursos hídricos mais articulado com o ordenamento do território. Estes Planos visam a 
prossecução de objetivos de proteção dos recursos hídricos em torno das albufeiras de 
águas públicas e definem os regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais. Este 
artigo tem por objetivo desenvolver uma análise crítica dos programas de medidas dos 
POAAP e do seu potencial para enriquecer o ordenamento do território na perspetiva dos 
recursos hídricos e assim, reforçar o nexus água-território. Para este efeito analisam-se os 
programas de medidas dos POAAP, as tipologias de medidas e a forma como estas 
desafiam e fornecem orientações para o uso do território. A leitura dos resultados permite 
concluir a necessidade de reforçar a relação “água-território” na definição de medidas mais 
adequadas à realidade territorial em presença. 
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INTRODUÇÃO E IMPORTÂNCIA DAS ALBUFEIRAS DE ÁGUAS PÚBLICAS 
Os domínios da gestão da água e do ordenamento do território gozam de uma estreita 
interdependência entre a diversidade e complexidade das tipologias de uso do solo e a 
proteção e valorização dos recursos hídricos e valores naturais associados. As duas últimas 
décadas têm testemunhado uma crescente preocupação sobre a necessidade de alterar a 
convencional dicotomia “água-território”, através de medidas de mitigação baseadas numa 
abordagem integrada, coordenada e colaborativa entre o planeamento e gestão do território 
e dos recursos hídricos. A Diretiva-Quadro da Água (DQA) (Diretiva 2000/60/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro), transposta para o direito Português 
pela Lei da Água (LA) (Lei nº 58/2005, de 29.121), incorpora uma abordagem territorial forte 
e o “Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources” da Comissão Europeia, reforça a 
convicção que a melhoria do estado ecológico das massas de água, bem como a promoção 
do uso sustentável da água e a redução das pressões sobre os recursos hídricos impõe 
abordagens mais holísticas e territorialmente integradas. Carter (2007) propõe que a 
abordagem a este e outros desafios da gestão da água discutidos no âmbito da DQA seja 
realizada através do planeamento e ordenamento do território. Recomendação semelhante 
pode ser encontrada em EEA (2012), a qual refere a importância de promover uma relação 
coesa e integrada entre os domínios da água e do território. Aliás este aspeto tem sido 
recorrentemente sublinhado por vários investigadores (Carter et al., 2005; Newman, 2008; 
Smith et al., 2014). Apesar da retórica valorizar sinergias entre recursos hídricos e território, 
na prática estas nem sempre têm sido significativamente valorizadas, sendo por vezes 
motivo de conflitualidade em diferentes contextos. Uma das formas para ultrapassar estes 
efeitos é considerar os exercícios de ordenamento do território e de planeamento dos 
recursos hídricos como interdependentes onde os respetivos quadros de referência se 
reforçam mutuamente, facilitando a criação de sinergias que garantam o desenvolvimento e 
a proteção e uso da água, de forma eficaz, eficiente e colaborativa. A dimensão colaborativa 
referida permitiria também articular melhor as relações entre os múltiplos atores, com 
distribuições territoriais diversas, e os respetivos impactes sobre a qualidade e quantidade 
da água. Uma reflexão a este respeito e para o contexto Português pode ser encontrada em 
Fidélis e Roebeling (2014) e Carvalho e Fidélis (2013). A relevância do ordenamento do 
território associa-se ao facto deste permitir assegurar a sustentabilidade do nexus “água-
território”, no sentido de possibilitar manter e restaurar os recursos hídricos, proteger e 
melhorar as áreas de lazer e património natural e serviços dos ecossistemas associados, 
bem como prevenir e adaptar-se a riscos em face das alterações climáticas, atendendo às 
diferentes realidades territoriais (Fidélis, 2001). Apesar da literatura da especialidade 
abordar a relação entre a gestão da água na bacia hidrográfica e o ordenamento do território 
sob diversas perspetivas (planeamento e ordenamento, políticas, engenharia, gestão, 
ecologia), a referência concreta ao domínio do ordenamento e gestão de unidades 
territoriais específicas, como seja o caso de albufeiras de águas públicas, é parca. No 
entanto quando ocorre surge em contexto locais (Wiering e Immink, 2006; Woltjer e Al, 
2007), em abordagens associadas à qualidade ecológica da água (Palma et al., 2014) ou 
outras (Marlow et al., 2013; Daniell et al., 2014). 

As albufeiras, além de serem áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico, 
assumem-se como unidades estratégicas, de grande importância no contexto do 
abastecimento público e da produção de energia elétrica. Estes elementos territoriais de 

                                                
1 Alterada pelo Decreto-Lei nº 245/2009, de 22.09, pelo Decreto-Lei nº 77/2006, de 30.03, alterado pelo Decreto-
Lei nº 103/2010, de 24.09 e ainda alterada pelo Decreto-Lei nº 130/2012, de 22.06.  
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múltiplas valências, suportados em duas realidades agregadoras: o plano de água e as 
margens, encontram-se sob fortes pressões antrópicas e ambientais. Constituem realidades 
complexas do ponto de vista ambiental, económico e social, nas quais coexistem, e por 
vezes se sobrepõem, vários domínios, interesses de potencial conflito e responsabilidades 
institucionais, com as suas próprias jurisdições e instrumentos de gestão. Esta diversidade 
de fatores, bem como as características intrínsecas das albufeiras condicionam não só o 
seu estado ecológico como a definição de usos dos domínios em presença. Por 
conseguinte, as opções robustas de ordenamento do território e gestão dos recursos 
hídricos em torno das albufeiras são tarefas relevantes e condição necessária ao garante da 
salvaguarda dos recursos naturais de forma integrada e adequada à utilização sustentável 
do território. No atual contexto jurídico nacional, além dos Planos de Gestão de Bacia 
Hidrográfica (PGBH), os POAAP, recentemente redenominados Programas de Albufeiras de 
Águas Públicas (PAAP), através da publicação da Lei de Bases da Política dos Solos do 
Ordenamento do Território e do Urbanismo (LBPSOTU) (Lei nº 31/2014, de 30.05), 
apresentam-se como instrumento executor, de políticas públicas no domínio dos recursos 
hídricos. Estes Planos constituem-se como ferramentas de suporte de governação territorial 
sustentável, com uma forte componente de mediação e promoção da concertação dos 
vários interesses de desenvolvimento territorial.  

Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma análise crítica dos programas de medidas 
propostos pelos POAAP. Começa-se por apresentar uma síntese do quadro normativo de 
ordenamento e gestão das albufeiras e uma breve caracterização dos POAAP. Descreve-se 
a metodologia seguida, procede-se à abordagem dos programas de medidas dos Planos 
objeto de análise e reflete-se sobre a forma como estes desafiam e fornecem orientações 
para o uso do território e sobre a forma como as orientações intrínsecas aos recursos 
hídricos incorporam as especificidades territoriais associadas. Nas considerações finais 
apresentam-se as principais conclusões e identificam-se aspetos a aprofundar para melhor 
se compreender o papel dos POAAP, bem como, caminhos para investigação futura. 

 

PLANOS DE ORDENAMENTO DE ALBUFEIRAS DE ÁGUAS PÚBLICAS 
Os POAAP constituem um instrumento de gestão territorial que surgem na confluência de 
dois sistemas Portugueses de planeamento, o sistema de ordenamento dos recursos 
hídricos, decorrente da LA e o sistema de ordenamento do território, que advém da 
LBPSOTU. De acordo com a LA, o ordenamento e o planeamento dos recursos hídricos 
concretiza-se através de três tipos de instrumentos: instrumentos de ordenamento, 
instrumentos planeamento e medidas de proteção e valorização dos recursos hídricos, 
sendo a sua materialização realizada por um conjunto de planos. Estes enquadrados 
essencialmente em duas tipologias: os planos de gestão dos recursos hídricos e os planos 
de ordenamento dos recursos hídricos. Os primeiros agregam hierarquicamente, o Plano 
Nacional da Água; PGBH e os Planos Específicos de Gestão das Águas, enquanto os 
segundos, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira; Plano de Ordenamento dos Estuários 
e POAAP. Os instrumentos de ordenamento dos recursos hídricos têm sido considerados 
planos especiais de ordenamento do território sob a disciplina do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), que, devido à sua natureza especial 
estabelecem os regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais, garantindo a 
permanência dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território. Em Portugal, 
a política de solos, de ordenamento do território e de urbanismo assenta no Sistema de 
Gestão Territorial (SGT), cuja estrutura foi recentemente alterada com a publicação da 
LBPSOTU, passando os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) a serem apresentados em 
duas categorias: Programas e Planos. Os primeiros são concretizados através do Programa 
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Nacional da Política de Ordenamento do Território, de Programas Regionais, de Programas 
Intermunicipais e Programas Especiais. Estes últimos compreendem Programas da Orla 
Costeira; Programas das Áreas Protegidas; Programas de Albufeiras de Águas Públicas e 
os Programas dos Estuários. Os Planos enquadram os Planos territoriais de âmbito 
intermunicipal e municipal. A distinção entre Programas e Planos traduz-se essencialmente 
na sua vinculação, os primeiros vinculam as entidades públicas, enquanto os Planos 
territoriais de âmbito intermunicipal e municipal vinculam as entidades públicas e ainda, 
direta e imediatamente, os particulares. 

A figura dos POAAP inicialmente consagrada na legislação nacional em 19712 foi mais tarde 
classificada como Planos Especiais de Ordenamento do Território3. Os Planos, de carácter 
regulamentar, de âmbito nacional e que vinculam as entidades públicas e particulares, 
constituem um meio supletivo de intervenção do Governo. Os Planos têm o efeito de 
disciplinar os diferentes usos e atividades humanas desenvolvidas na área de intervenção 
do plano, no propósito de não comprometer os valores e funções fundamentais dos recursos 
hídricos e da conservação da natureza e da biodiversidade. Os objetivos gerais e 
específicos dos POAAP bem como o seu conteúdo material e documental de acordo com 
Regime Jurídico de Proteção de Albufeiras de Águas Públicas (RJPAAP) (Decreto-Lei nº 
107/2009, de 15.05) são resumidos no Quadro 1. 

Quadro 1 – Objetivos e conteúdo dos POAAP de acordo com o RJPAAP. 

Objetivos 
gerais  

(artº 4) 

a) Proteger e valorizar os recursos hídricos (RH) associados às albufeiras de águas 
públicas; b) Garantir o bom estado ecológico dos RH a preservar; c) Proteger e valorizar o 
território envolvente das albufeiras de águas públicas, com o fim de assegurar a qualidade 
e quantidade dos RH, e os ecossistemas aquáticos; d) Garantir o desenvolvimento do uso 
ou usos principais das albufeiras de águas públicas sem que estes sejam comprometidos 
pelas atividades secundárias harmonizadas entre si; f) Garantir a integridade da paisagem 
associada aos RH objeto de proteção; h) Controlar as situações de degradação ambiental 
que põem ou que possam vir a pôr em causa a qualidade dos RH, e promover a adoção de 
medidas adequadas a fazer cessar tais situações; i) Garantir a segurança de pessoas e 
bens em situações de risco associado a cheias e inundações, bem como prevenir riscos ou 
perigos decorrentes da utilização da albufeira. 

Objetivos 
específicos 
(nº 3 do artº 11º) 

a) Definir regimes de salvaguarda, proteção e gestão, estabelecendo usos preferenciais, 
condicionados e interditos na área objeto do Plano; b) Articular os regimes referidos em a) 
com a classificação atribuída à albufeira em causa; c) Compatibilizar e articular, as 
medidas dos demais instrumentos de gestão territorial e de planeamento de águas, bem 
como as medidas de proteção e valorização dos RH, nos termos previstos em diplomas 
hierarquicamente superiores; d) Articular e compatibilizar os diversos regimes de 
salvaguarda e proteção incidentes na zona de intervenção do Plano. 

Conteúdo 
material 
(artº 11º)  

Identifica: a) os RH a proteger e respetiva margem, b) a demarcação do plano de água, da 
zona reservada e da zona de proteção; c) os valores naturais, culturais e paisagísticos a 
preservar. Estabelece: a) os regimes de salvaguarda e de gestão compatíveis com a 
utilização sustentável da área objeto do Plano; b) os usos principais da albufeira; c) as 
atividades secundárias permitidas, a sua intensidade e localização; d) os usos 
preferenciais, condicionados e interditos; f) os níveis de proteção para a salvaguarda da 
área de intervenção; h) as regras para a utilização, de acordo com os níveis de proteção 
estabelecidos; i) o nível de máxima cheia. 

Conteúdo 
documental  
(artº 45º DL nº 
316/2007, de de 
15.05) 

Constituído por um regulamento e peças gráficas: o Regulamento justifica a estratégia e o 
modelo de ordenamento e a Planta de síntese identifica o zonamento do solo em função 
dos usos e do regime de gestão definido. Elementos que acompanham o Plano: a) 
Relatório síntese; b) Relatório Ambiental (e respetivo Resumo Não Técnico) c) Planta de 
condicionantes. 

 

Refira-se que o conteúdo material e documental dos Planos foi objeto de alteração, com a 
publicação da LBPSOTU e do novo RJIGT (Decreto-Lei nº 80/2015, de 14.05), passando a 
ser constituído por: Relatório do programa (no anterior papel do Regulamento); Relatório 
                                                
2 Decreto-Lei nº 502/71, de 18.11. 
3 Lei nº 48/98, de 11.08 e Decreto-Lei nº 380/99 de 22.09. 
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ambiental e Programa de execução e plano de financiamento (já considerados 
anteriormente) e por último a novidade que constitui o documento adicional intitulado, 
“Indicadores qualitativos e quantitativos”. 

A concretização dos objetivos dos POAAP é traduzida na definição do programa de medidas 
proposto para a área de intervenção do Plano, a qual integra o plano de água e a zona 
terrestre de proteção, ou seja, as margens da albufeira. O Quadro 2 apresenta uma 
descrição deste elemento territorial, de acordo com o RJPAAP. 

Quadro 2 – Modelo de ordenamento da área de intervenção do POAAP. 

Zonamento Descrição 

Plano de água Superfície da massa de água da albufeira. 
Zona de proteção da barragem 
e dos órgãos de segurança e 
de utilização da albufeira 

Faixa a montante da barragem, para salvaguardar a integridade da barragem 
e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira e garantir a segurança 
de pessoas e bens. 

Zona terrestre de proteção Área envolvente à albufeira, numa faixa, medida na horizontal, com a largura 
máxima de 1000 m, contados a partir da linha do NPA, com a função principal 
de salvaguarda e proteção dos recursos hídricos associados. 

Zona de respeito da barragem 
e dos órgãos de segurança e 
de utilização da albufeira 

Área a jusante da barragem com o objetivo de salvaguardar a integridade da 
barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira e garantir a 
segurança de pessoas e bens. 

Zona reservada Faixa, medida na horizontal, com a largura de 100 m, contados a partir da 
linha do NPA, que assegura várias funções, nomeadamente, contribuir para o 
bom estado dos recursos hídricos. 

Em Portugal Continental estão identificadas 236 albufeiras incluindo açudes, das quais 167 
são albufeiras classificadas (protegida, condicionada e livre4), sendo 60 objeto de POAAP. 
Deste universo 50 Planos encontram-se aprovados, 10 aguardam publicação estando em 
fase de elaboração ou de aprovação. No entanto do conjunto de Planos aprovados, 3 deles 
foram objeto de suspensão (parcial) da aplicação de algumas disposições do Regulamento 
e 4 Planos foram sujeitos a revisão determinada há já alguns anos (APA – SNIRH, 2015). 

Os POAAP têm por missão promover a salvaguarda e a gestão de recursos e valores 
naturais numa base integrada e compatível com a utilização sustentável do território e de 
promoção da qualidade de vida local. No entanto, ordenar e gerir, de forma sólida e 
consistente, requer, além do estabelecimento de objetivos, a explicitação de medidas 
traduzidas pela definição de condicionamentos, vocações e utilizações dominantes das 
margens e massa de água de acordo com as especificidades territoriais em presença. Este 
processo é refletido através do programa de medidas proposto pelo Plano, o qual assume 
primordial importância no sentido em que permite contrariar ou minimizar os impactes das 
pressões exercidas sobre a massa de água e margens da albufeira, potenciar as aptidões e 
valências desta parcela territorial e contribuir para o sucesso de realização dos POAAP.  

  

                                                
4 De acordo com o Decreto-Lei nº 107/2009, de 15.05, são consideradas: albufeiras de utilização protegida 
aquelas que se destinam a abastecimento público ou se prevê venham a ser utilizadas para esse fim e aquelas 
onde a conservação dos valores naturais determina a sua sujeição a um regime de proteção mais elevado, 
designadamente as que se encontram inseridas em áreas classificadas; albufeiras de utilização condicionada 
aquelas que apresentam condicionamentos naturais que aconselham a imposição de restrições às atividades 
secundárias, e aquelas que estejam sujeitas a variações significativas ou frequentes de nível ou a alterações do 
potencial ecológico e do estado químico e albufeiras de utilização livre aquelas que não são suscetíveis de 
classificação nos outros dois tipos, apresentando outras vocações, designadamente turística e recreativa. 
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METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Para a prossecução dos objetivos do trabalho a abordagem metodológica adotada baseia-se 
no desenvolvimento das seguintes fases: 

ú análise comparativa do conjunto de medidas, atividades permitidas, condicionadas ou 
interditas, na zona de intervenção do plano, plasmadas no RJPAAP e as propostas 
nos POAAP elaborados entre 2009 e 2014; 

ú identificação das tipologias de medidas que caracterizam os Planos em análise; 
ú classificação e sistematização das medidas propostas pelos POAAP, em função das 

tipologias identificadas; 
ú análise da forma como essas medidas fornecem orientações ao planeamento do 

território e de que forma as orientações intrínsecas aos recursos hídricos incorporam 
as especificidades territoriais associadas. 

Esta metodologia pretende apresentar as principais regras e medidas estabelecidas pelos 
POOAP, tendo em vista a proteção da água e o ordenamento do território na envolvente às 
albufeiras bem como uma reflexão crítica sobre o modo como estes Planos contribuem para 
melhores práticas de articulação água-território. O estudo de caso considerado diz respeito 
ao universo de POAAP aprovados após a publicação do RJPAAP. O Quadro 3 mostra uma 
síntese das principais características dos Planos analisados.  

Quadro 3 - Principais características dos POAAP objeto de análise5. 

Albufeira BH AP CL ALP (RCM nº) PU CA 
(hm3) 

AI NPA 
(km2) 

NPA 
(m) NME 

Odeleite Guadiana  2014 Protegida 54/2014, de 04.09 AP 130 6,8 52 1 

Ermal Ave 2013 Utilização 
Livre 01/2013, de 09.01 PEH 21,2 1,85 333,4 1 

Odelouca Ribeiras 
do Algarve 2009 Protegida 103/2009, de 15.09 AP 157 7,5 102 2 

Fronhas Mondego 2009 Protegida 37/2009, de 11.05 AP; RC; 
RDH 62,1 5,4 134,1 2 

Roxo Sado 2009 Protegida 36/2009, de 11.05 AP; Rega 96,3 13,8 136 2 

São 
Domingos 

Ribeiras 
do Oeste 2009 Protegida 39/2009, de 14.04 AP 7,9 0,96 42,5 1 

Legenda: BH - Bacia Hidrográfica; AP - Ano do Plano; CL – Classificação da albufeira; ALP (RCM nº) - Actos 
Legislativos do Plano (RCM – Resolução Conselho Ministros); PU - Propósitos de Uso; CA - Capacidade 
Armazenamento; AI NPA - Área Inundada ao Nível de Pleno Armazenamento; NPA - Nível de Pleno 
Armazenamento; NME – Número de Municípios Envolvidos; AP - Abastecimento Público; PEH - Produção de 
Energia Hidroelétrica; RC - Regularização de Cheias; RDH - Reforço das Disponibilidades Hídricas. 

Na amostra considerada predominam as albufeiras classificadas como protegidas tendo 
apenas uma a atribuição de albufeiras de utilização livre. Tratam-se de albufeiras situadas a 
baixa altitude (inferior a 200 m), exceto albufeira de Ermal (localizada a 333 m de altitude), 
na parte de jusante dos troços de rio, de pequena/média6 dimensão e destinam-se 
preferencialmente a abastecimento público. 

                                                
5 Apesar da data de aprovação dos três primeiros Planos do ano de 2009 ser anterior à data de publicação do 
RJPAAP (Decreto-Lei nº 107/2009 de 15.05) estes foram considerados por forma a assegurar a 
representatividade da amostra analisada e pelo facto do conteúdo destes Planos estar de acordo com os 
princípios e orientações definidos, poucos meses depois, em diploma legal próprio. 
6 Pequena dimensão é considerada a albufeira com uma área inundada inferior a 1 km2 e de dimensão média a 
albufeira que apresente uma área inundada entre 1 e 10 km2. 
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PRINCIPAIS RESULTADOS E CONTRIBUTOS 

Tendo por base o modelo de ordenamento da zona de intervenção dos Planos, a análise 
comparada das medidas a interditar, condicionar ou permitir, preconizadas nos diferentes 
POAAP, possibilitou aferir o seguinte. No RJPAAP o valor percentual de medidas dedicadas 
às margens da albufeira é significativamente superior (69%) ao número de medidas 
associadas à massa de água (31%). Relativamente aos Planos, na sua maioria, não 
seguem a estrutura prevista pelo RJPAAP, havendo mesmo em alguns casos uma inversão 
desta, isto é, o valor percentual de medidas dedicado à massa de água sobressaí face ao 
associado às margens da albufeira e outros em que o valor percentual de medidas 
respeitantes às margens é superior ao previsto no RJPAAP (Figura 1 (a)). Nos POAAP 
predominam as medidas de carácter interditivo, sendo escassa, ou por vezes ausente, a 
referência a medidas a permitir. O valor percentual das medidas a interditar dedicadas à 
massa de água é habitualmente superior ao valor associado às margens (Figura 1 (b)).  

  
(a) (b) 

Figura 1 - Percentagem de medidas identificadas no RJPAAP e nos POAAP (a) dedicadas à massa 
de água e margens da albufeira; (b) a interditar e a condicionar na zona de intervenção. 

Comparando o RJPAAP e os Planos, observa-se que o valor percentual de medidas 
concordantes entre eles varia. Nos casos dos POAAP em que se identificam valores mais 
baixos estes são, habitualmente, consequência da introdução de medidas específicas do 
Plano em causa. Este facto é tendencialmente registado nos três primeiros Planos 
publicados em 2009. O grau de coincidência é, em média, ligeiramente superior, para as 
medidas dedicadas à massa de água (62%) face ao valor associado às margens (59%) 
(Figura 2). 

 
Figura 2 - Percentagem de medidas concordantes com o RJPAAP e específicas do Plano. 



8 

As características das albufeiras, nomeadamente classificação, propósitos de uso, dimensão 
e altitude, não condicionam o valor percentual de medidas, a interditar e a condicionar, 
propostas nos Planos, nem o grau de concordância com o RJPAAP (veja-se o caso das 
albufeiras de Odeleite e de Ermal). 
A avaliação dos POAOP efetuada anteriormente permitiu identificar as seguintes tipologias 
de medidas: 

ú medidas que orientam o uso da massa de água; 
ú medidas que orientam o uso das margens da albufeira; 
ú medidas de valorização, recuperação e proteção dos ecossistemas associados; 
ú medidas de sensibilização e educação ambiental; 
ú medidas de proteção e prevenção da qualidade da água. 

Os resultados obtidos da comparação entre as medidas propostas no RJPAAP e as dos 
Planos de acordo com a tipologia supracitada encontram-se sintetizados na Tabela 1.  

Tabela 1 - Análise comparativa das tipologias de medidas propostas no RJPAAP e nos POAAP. 

Legenda: em défice comparativamente com o RJPAAP; concordante com o RJPAAP; supera o RJPAAP

Odeleite Ermal Odelouca Fronhas Roxo
São  

Domingos
Protegida Ut.  Livre Protegida Protegida Protegida Protegida

Massa  de  água 23 21 14 13 23 13 20

□  orientam  o  uso  da  massa  de  água;
□  proteção  e  prevenção  da  qualidade  da  água

10 9 7 5 5 2 5

□  orientam  o  uso  da  massa  de  água 6 2 1 3 1 1 2

□  orientam  o  uso  da  massa  de  água;
□  valorização,  recuperação  e  proteção  dos  ecossistemas  associados

3 4 2 1 1 1 2

□  orientam  o  uso  da  massa  de  água;
□  valorização,  recuperação  e  proteção  dos  ecossistemas  associados;
□  proteção  e  prevenção  da  qualidade  da  água

2 4 2 2 4 4 6

□  orientam  o  uso  das  margens  da  albufeira;
□  valorização,  recuperação  e  proteção  dos  ecossistemas  associados

1 1 1 1 1 1 1

□  valorização,  recuperação  e  proteção  dos  ecossistemas  associados;
□  proteção  e  prevenção  da  qualidade  da  água

1 1 1 1 5 2 3

□  orientam  o  uso  das  margens  da  albufeira; 0 0 0 0 2 2 1

□  orientam  o  uso  das  margens  da  albufeira;
□  proteção  e  prevenção  da  qualidade  da  água

0 0 0 0 3 0 0

□  valorização,  recuperação  e  proteção  dos  ecossistemas  associados 0 0 0 0 1 0 0

Margens  da  albufeira 49 46 45 48 15 8 19

□  orientam  o  uso  das  margens  da  albufeira;
□  valorização,  recuperação  e  proteção  dos  ecossistemas  associados;
□  proteção  e  prevenção  da  qualidade  da  água

23 22 22 20 5 3 9

□  orientam  o  uso  das  margens  da  albufeira;
□  proteção  e  prevenção  da  qualidade  da  água

9 8 8 11 3 2 2

□  orientam  o  uso  das  margens  da  albufeira 6 4 5 4 1 1 1

□  proteção  e  prevenção  da  qualidade  da  água 5 4 4 3 0 0 1

□  orientam  o  uso  das  margens  da  albufeira;
□  valorização,  recuperação  e  proteção  dos  ecossistemas  associados

2 5 2 4 2 1 2

□  valorização,  recuperação  e  proteção  dos  ecossistemas  associados;
□  proteção  e  prevenção  da  qualidade  da  água

2 2 2 5 3 0 3

□  orientam  o  uso  da  massa  de  água;
□  proteção  e  prevenção  da  qualidade  da  água

1 1 1 0 0 0 0

□  orientam  o  uso  das  margens  da  albufeira;
□  valorização,  recuperação  e  proteção  dos  ecossistemas  associados;
□  sensibilização  e  educação

1 0 1 1 0 0 0

□  orientam  o  uso  da  massa  de  água;
□  proteção  e  prevenção  da  qualidade  da  água;
□  sensibilização  e  educação

0 0 0 0 0 0 1

□  valorização,  recuperação  e  proteção  dos  ecossistemas  associados 0 0 0 0 1 1 0

RJPAAP

Albufeira

Número  de  tipologia  de  medidas

Tipologia  de  medidas
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A análise comparativa efetuada permite identificar diversos aspetos. A maioria das medidas 
propostas no RJPAAP e nos Planos serve mais do que um objetivo (por exemplo: orientam 
o uso da massa de água e promovem a valorização, recuperação e proteção dos 
ecossistemas associados). A referência à tipologia de medidas de sensibilização e 
educação dirigida especificamente aos utilizadores das albufeiras é escassa e por vezes 
não é clara a identificação de medidas de prevenção de risco de acidente, nomeadamente 
associado a cheias e inundações e que comprometem a segurança de pessoas e bens. 
Neste sentido entende-se ser necessário enriquecer e explicitar nos Planos estas tipologias 
de medidas. No que respeita à massa de água, as tipologias que predominam estão 
associadas a medidas que orientam o uso da massa de água, medidas de proteção e 
prevenção da qualidade da água e de valorização, recuperação e proteção dos 
ecossistemas associados. Apesar deste registo, e comparativamente com o RJPAAP, os 
Planos carecem, por um lado, de um reforço destas tipologias de medidas, e por outro de 
uma maior especificidade nas medidas em função das características intrínsecas da 
albufeira. Associadas à massa de água estão ainda presentes medidas de orientação do 
uso das margens da albufeira, sendo nalgumas delas explícito o objetivo de proteção da 
qualidade da água e de valorização, recuperação e proteção dos ecossistemas associados. 
No que concerne às margens da albufeira a leitura é semelhante. Comparativamente com o 
RJPAAP, os Planos registam um défice de medidas de orientação de uso das margens, de 
medidas de proteção e prevenção da qualidade da água e de medidas de valorização, 
recuperação e proteção dos ecossistemas. De uma maneira geral nos dois Planos mais 
recentes sobressaí maior aproximação às medidas apresentadas pelo RJPAAP. A análise 
efetuada ao programa de medidas dos POAAP permitiu ainda observar a necessidade de 
reforço das medidas de controlo das situações de degradação ambiental que põem ou que 
possam vir a pôr em causa a qualidade dos recursos hídricos, bem como de medidas 
adequadas a fazer cessar tais situações. Em termos de conteúdo, as medidas propostas 
pelos Planos são pouco ambiciosas comparativamente com o proposto no RJPAAP e não 
refletem as especificidades da realidade em causa. Regista-se alguma simultaneidade de 
medidas associadas a diferentes zonas do modelo de ordenamento da área objeto do Plano 
e por vezes alguma contradição e coerência reduzida no seu conteúdo. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face à importância dos múltiplos valores e funções associados às albufeiras, os POAAP 
assumem uma intervenção determinante na gestão e ordenamento responsável e 
sustentada dessas massas de água. No entanto, os POAAP apresentam ainda algumas 
fragilidades no que respeita ao seu programa de medidas. Não se reconhece qualquer 
diferenciação do programa de medidas face à classificação atribuída à albufeira, o que 
poderá contrariar o que seria expectável. O mesmo registo é observado para as restantes 
características das albufeiras, nomeadamente a sua dimensão. Apesar dos Planos 
apresentarem maior número de medidas dedicadas ao território, relativamente às 
associadas à massa de água, elas são pouco flexíveis e pouco adaptadas às características 
específicas, e consequentemente necessidades, da área territorial envolvente da albufeira. 
As medidas associadas à massa de água são maioritariamente generalistas, de nível de 
concretização escasso de acordo com a realidade em presença. Nos atuais Planos, não se 
regista qualquer referência a medidas de prevenção e adaptação às alterações climáticas, 
pelo que se sugere a sua inclusão em futuros POAAP. Por conseguinte, os resultados 
demonstram que os programas de medidas propostos nos Planos são pouco flexíveis 
perante a complexa dinâmica das albufeiras, pouco diferenciadores e não refletem a 
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realidade própria de cada albufeira. Apesar dos Planos apresentarem um número razoável 
de medidas associadas ao território, a sua capacidade de orientar eficaz e 
responsavelmente o uso do território na salvaguarda dos valores ambientais em presença é 
reduzida. Observa-se uma escassa articulação na forma como o programa de medidas dos 
POAAP fornece orientações ao planeamento do território, bem como uma reduzida 
clarificação da maneira como as orientações intrínsecas aos recursos hídricos incorporam 
as especificidades territoriais associadas. Por último, e decorrente das recentes alterações 
legislativas, introduzidas pela LBPSOTU e pelo novo RJIGT perspetiva-se uma 
transformação da configuração e propósito dos POAAP, futuros Programas de Albufeiras de 
Águas Públicas. Encara-se esse processo com alguma reserva, no sentido em que irá 
ocorrer uma restrição do conteúdo material dos Programas, em que se previne o 
estabelecimento de normas que fixam o regime do uso do solo, uma possível perda da 
natureza regulamentar dos Planos e perda do anterior carácter vinculativo direto e imediato 
em relação aos particulares. Apesar disto, existe a expetativa no efetivo cumprimento das 
premissas subjacentes a este tipo de instrumento. 
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