
 

 

Monitorização da seca - Gestão e uso eficiente dos recursos hídricos 

O Grupo de Trabalho que assessoria a Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e 

Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES), criada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 

80/2017, de 7 de junho, tem vindo a monitorizar a situação de seca em que o território português se 

encontra, alargando o âmbito de observação a vertentes que se vão tornando pertinentes com o seu 

agravamento. 

A monitorização tem-se consubstanciado em relatórios de periodicidade quinzenal, justificada pela 

gravidade das condições. Inicialmente os mesmos versavam a caracterização meteorológica, da 

responsabilidade do IPMA, as disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, a cargo da APA e da 

DGADR (esta entidade no âmbito dos aproveitamentos hidroagrícolas públicos) e a evolução das 

atividades agrícolas, decorrente do acompanhamento efetuado pelas DRAP, inserido no sistema de 

informação que é utilizado pelo INE para avaliação mensal do estado das culturas e das previsões 

agrícolas, em articulação também com o GPP. 

O último relatório produzido, reportado a 30 de setembro, já abordou outras componentes, como 

produção de energia hidroelétrica (EDP), abastecimento de água por recurso a autotanques (ANPC), 

licenciamento de novas captações (APA) e operações de extração preventiva de massa piscícola de 

albufeiras com risco de ocorrência de mortalidade de peixes (orientação ICNF e execução EDIA em 

articulação com APA).  

Este relatório, tendo em conta a coincidência da data de referência com o final do ano hidrológico 

2016/17, incorporou ainda um balanço do mesmo. 

Terminado o ano hidrológico e face à continuação de condições climatéricas adversas com implicações 

graves nas reservas hídricas, foi considerada oportuna a realização de nova reunião do Grupo de 

Trabalho, que ocorreu no passado dia 23, com a participação de todas as entidades que o constituem, 

as previstas pela RCM nº 80/2017 para situações de prevenção e monitorização e também as reservadas 

para situações de contingência. 

Foram ainda convidadas a participar na reunião entidades pelas competências que detêm e face aos 

temas em discussão – EDP, AdP, CAP, CONFAGRI e CNA. 

A reunião coordenada pelo Diretor do GPP, em cocoordenação com a APA, abrangeu a avaliação do ano 

hidrológico 2016/17, perspetivas para o novo período, preparação de atuação futura e elaboração de 

recomendações a efetuar à CPPMAES. 



 

  

As conclusões e recomendações para atuação face à situação atual foram submetidas ao Ministro da 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e ao Ministro do Ambiente, responsáveis pela 

coordenação da CPPMAES, que reuniu a 30 de outubro, tendo assumido o conjunto de medidas de 

prevenção e contingência, incluindo medidas de regulação, a curto, médio e longo prazo e medidas de 

mitigação e apoio. 

Destaca-se a necessidade de algumas intervenções imediatas, como a gestão criteriosa dos recursos 

hídricos e ações de sensibilização que conduzam à utilização adequada do recurso água. 

Foram igualmente previstas atuações de fundo que visam equacionar a médio e longo prazo, 

designadamente o aumento do armazenamento de água e a sua reutilização. 

No âmbito da Comissão de Acompanhamento da Seca 2017, criada pelo Despacho MAFDR n.º 

6097/2017, de 22/06, dever-se-á continuar a monitorizar as medidas de apoio aos agricultores tomadas 

no decurso de 2017 e a acompanhar e avaliar as propostas dos representantes do setor agrícola, com 

particular incidência nos problemas relacionados com o abeberamento e a alimentação dos efetivos 

pecuários.  


