As no
ormas e oss critérios para
p
a delim
mitação dos perímetross de proteçãão de capta
ações de ág
guas
subte
errâneas de
estinadas ao
o abastecim
mento públicco, com a fiinalidade dee proteger a qualidade
e das
água
as que são captadas
c
pa
ara esse fim
m, bem com
mo as instala
ações e ativvidades passsíveis de se
erem
interd
ditas ou condicionad
c
as nas vá rias zonas de proteç
ção, enconntram-se esstabelecidoss no
Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de seetembro, alterado pelo
o Decreto-LLei n.º 226-A/2007, de
e 31
maio
o.
Tend
do em conssideração qu
ue algumass atividadess agrícolas podem
p
conttribuir para a poluição
o das
água
as subterrân
neas destina
ada ao abaastecimento
o público, fo
oram definiddas obrigaçções, no âm
mbito
da co
ondicionalid
dade (requissitos legais de gestão),, no sentido
o de reforçaar a aplicaçã
ão da legislação
nacio
onal em vigor sobre esta matéria.
Este requisito le
egal de gesttão, aplica-sse aos agriccultores que
e recebem ppagamentoss no âmbito
o dos
artigo
os 28.º e 29
9.º1 do Reg
gulamento n
n.º 1305/20
013.
e contexto,, esta orien
ntação técniica tem com
mo objetivo
o clarificar, as restriçõe
es aplicáveis às
Neste
instalações e àss atividades agrícolas n
nas áreas afetas aos Perímetros
P
dde Proteção
o das Captações
de Á
Águas Subte
errâneas pa
ara Abasteccimento Púb
blico, já pu
ublicadas em
m diploma legal especcífico
(Porttaria ou Ressolução de Conselho
C
dee Ministros))2.
mentos, são apenas apllicáveis aos casos em que
q o agricuultor:
Estess esclarecim
•

Não está obrigado
N
o
a solicitar um
u
Parecer prévio à Agência Portuguesa
a do
A
Ambiente,
I..P. (APA,I.P
P.)/Administtração da Região
R
Hidroográfica (AR
RH) , pelo facto
f
d diploma legal espe cífico do perímetro
do
p
de
e proteção em questã
ão (Portaria
a ou
R
Resolução
de
d Conselho
o de Ministrros) não re
eferir expliccitamente que atividad
des e
in
nstalações condicionad
c
das estão su
ujeitas a parrecer vincullativo da AP
PA,I.P./ARH.;

1

Aplicá
ável aos agricultorres abrangidos pe
elas ações regulam
mentadas pelas Portarias
P
n.º 25/20
015, de 9 de feveereiro e n.º 50/2015, de 25 de feve
ereiro e
pela açã
ão 7.3.2 «Apoios zonais de carácter agroambiental»,, regulamentada pela
p
Portaria n.º 56/2015, de 27 dee fevereiro .
2
Deverrá, portanto, ser consultada a Portaria ou a Resoluução de Conselho
o de Ministros esp
pecífica respeitantte à captação de
e água subterrâne
ea para
abasteccimento público em
m causa.

1

•

3
N optou por
Não
p solicitar um parecerr de forma voluntária
v
.

m, os agricu
ultores, que
e em algum
ma das suas parcelas sejam abraangidos porr uma ou vá
árias
Assim
zonas de prote
eção às cap
ptações de água subtterrânea pa
ara abasteccimento pú
úblico e que se
uadrem na
as condiçõe
es suprarrreferidas, devem
d
terr em connsideração as obrigações
enqu
apressentadas no
o quadro 1 relativamen
nte:
4

•

À “pastorícia
a”, quando esta está condicionad
da na zonaa de proteçção intermé
édia ,
m não existem especcificações ad
mas
dicionais qu
uanto às lim
mitações a re
espeitar;

•

À “aplicação
o de pestici das móveiss e persistentes na ág ua ou que possam formar
tóxicas, peersistentes ou bioacum
s
substâncias
muláveis”, qquando esta está inte
erdita
5
n zonas de
nas
d proteção
o intermédia ou alarg
gada ou coondicionada
a nas zonas de
p
proteção
intermédia o
ou alargada
a, mas nã
ão existem especificações adicio
onais
q
quanto
às lim
mitações a respeitar.
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Caso o agricultor tenha
a optado por ped
dir, de forma voluuntária, um pareccer que estabelece requisitos menoos restritivos do que os que resultam da
aplicaçã
ão desta OT, pelo
o facto das especificidades locais asssim o permitirem
m, prevalecem os requisitos definidoos no parecer, em
m detrimento dos que se
encontrram expressos nessta OT.
4
A zona de proteção intermédia é a área da superfície do terreno contígua exterior à zona de
e proteção imediaata, de extensão variável,
v
tendo em
m conta
as cond
dições geológicass e estruturais do
o sistema aquíferoo, definida por fo
orma a eliminar ou reduzir a poluuição das águas subterrâneas, on
nde são
interdita
as ou condicionad
das as atividades e as instalações suscetíveis de po
oluírem aquelas ág
guas, quer por inffiltração de polue
entes, quer por po
oderem
modifica
ar o fluxo na capttação ou favorecerr a infiltração na zzona próxima da captação
c
5
A zon
na de proteção alargada é a área
a da superfície doo terreno contígua exterior à zona
a de proteção inttermédia, destinada a proteger ass águas
subterrâ
âneas de poluenttes persistentes, tais
t
como compoostos orgânicos, substâncias radiatiivas, metais pesaados, hidrocarbone
etos e nitratos, onde
o
as
atividad
des e instalações são interditadas ou condicionadaas em função do risco de poluição
o das águas, tenndo em atenção a natureza dos te
errenos
atravessados, a natureza
a e a quantidade de
d poluentes, bem
m como o modo de
e emissão desses poluentes.
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QUADRO
O 1 – Restriçõ
ões a adotarr (nas situaçõ
ões especific
cadas nesta O
Orientação Técnica).
T
Atividad
des e instalações

Restriç
ções a adotarr
•

P
Pastorícia

•

co
ondicionada
na zona de
e proteção inte
ermédia

•

•

Aplicação de
e pesticidas móveis e
persistenttes na água ou
o que
possam fo
ormar substâ
âncias
tóxicas,, persistente
es ou
bioa
acumuláveis
s
condicio
onada ou proib
bida
na
n zona de pro
oteção intermédia ou na
zona de proteção alarg
gada

•

a, o encabeçam
mento deve ser igual ou inferior a 1,4
Não realizzar pastoreio inttensivo, ou seja
cabeças n
normais, por he
ectare, considerando no cálcuulo a área forra
ageira abrangid
da pela
zona de p roteção intermé
édia;
uar a pernoita e o parqueam
mento de gado,, salvo se exisstirem previame
ente à
Não efetu
definição d
do perímetro inffraestruturas pa
ara o efeito.
A adoção de requisitos diferentes
d
dos anteriormente expressos está sujeita a pare
ecer da
ARH, após consu
ulta a outras en
ntidades compet
etentes, como se
ejam a Direcção
o-Geral
APA,I.P./A
de Agricu
ultura e Desenvolvimento Rural
R
(DGADR),, Direção-Geral de Alimenta
ação e
Veterináriaa (DGAV) ou Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP
P).

nas produtos fitofarmacêutico
f
os homologadoss em Portugal que não conttenham
Usar apen
substânciaas prioritárias (atualmente,
(
estabelecidas noo Decreto-Lei n.º
n 103/2010, de 24
setembro66), ou seja, os agricultores
a
pod
dem aplicar proddutos fitofarmacêuticos homolo
ogados
em Portug
gal, que não con
ntenham clorpirifos, diurão e iso
soproturão.;
Nos casoss em que a ativ
vidade em ques
stão está condiicionada (mas não proibida), poderá
haver a aplicação de substâncias prrioritárias não perigosas nass zonas de prroteção
ação seja previa
amente
intermédiaa ou nas zonas de proteção alargada, desde que esta aplica
autorizadaa pela APA,I.P.//ARH, após cons
sulta da DGAV, tendo em conssideração as seg
guintes
indicaçõess:
a) Os agricultores que
e pretendam utilizar produtos ffitofarmacêutico
os homologadoss que
nham diurão ou
u isoproturão carecem de autorrização prévia;
conten
b) No caso de produttos fitofarmacêu
uticos homologaados que conten
nham clorpirifos,, (por
otencial de lixiviação) não será necessário soliccitar uma autoriização
este teer um menor po
préviaa.

junh
ho de 2015
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A lista
a de substâncias prioritárias encon
ntra-se em fase dde alteração, no âmbito da transp
posição para o diireito interno da Diretiva 2013/39//EU, do
Parlame
ento Europeu e do Conselho, de 12
2 de agosto, que altera as Diretiva
as 2000/60/CE e 2008/105/CE
2
no qque respeita às su
ubstâncias prioritá
árias no
domínio
o da política da ág
gua.

3

