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Prefácio
“A água não é um produto comercial como outro qualquer,
mas um património que deve ser protegido, defendido e
tratado como tal” é o primeiro considerando da Diretiva-Quadro da Água (DQA). Esta Diretiva, o principal instrumento da União Europeia para as políticas comunitárias
da Água, salienta a necessidade dos Estados-Membros
que partilham recursos hídricos, de procurarem princípios
comuns que permitam o desenvolvimento de estratégias
sustentáveis e a implementação de boas práticas de gestão
que contribuam, com o envolvimento de todos os atores do
território, para proteger, melhorar e recuperar os recursos
hídricos e a biodiversidade a estes associada.
A necessidade de cooperação e cumprimento das obrigações de proteção e gestão dos rios compartilhados, é de
vital importância, sobretudo em bacia hidrográficas críticas
como a do rio Guadiana, considerando a sua localização na
zona mais vulnerável à desertificação e seca, mas também
o facto de Portugal e Espanha se encontrarem entre os
países europeus com maior vulnerabilidade às Alterações
Climáticas.
O aumento da irregularidade intra e inter-anual da precipitação e a maior frequência e intensidade de fenómenos
climáticos extremos, como ondas de calor, picos de precipitação e temporais, terão efeitos a diversos níveis. Em
particular para os recursos hídricos, o Quinto Relatório de
Avaliação do IPCC (AR5) evidencia que as alterações no
ciclo global da água terão consequências ao nível da sua
quantidade e qualidade.
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A estas características naturais, somam-se as crescentes
pressões consuntivas em ambos os lados da fronteira, provocadas pelo significativo desenvolvimento da agricultura
e da irrigação nos dois países.
A água foi e será um recurso determinante e condicionante para as sociedades, chave para o desenvolvimento
socioeconómico dos países e um dos fatores críticos para
alcançar modelos de desenvolvimento sustentável. Desta
forma, o uso racional dos recursos hídricos na fronteira
entre Espanha e Portugal é fundamental, tanto do ponto
de vista ambiental, na medida em que é indispensável para
a salvaguarda dos sistemas ecológicos, como do ponto de
vista produtivo.
Apesar do muito que se tem feito em termos de cooperação na gestão dos recursos hídricos, há ainda um longo
caminho por percorrer para diluir as diferenças entre os
países e aplicar medidas que aumentem a integração e a
eficácia dos sistemas de gestão de água, com a indispensável participação das administrações regionais e/ou locais
(enquanto agentes-chave na gestão da água), mas também
dos utilizadores deste recursos e da comunidade em geral.
Consequentemente, estaremos a avançar na direção de
uma boa governança da água baseada nas dimensões da
eficácia, da eficiência e da confiança e compromissos.
María Bastidas
(Coordenadora do Projeto VALAGUA)
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Introdução

O rio Guadiana desenvolve-se ao longo de mais de 860 km,

(RH7), em Portugal, e a Demarcación Hidrográfica del Guadiana

desde as Lagoas de Ruidera, em Espanha, onde nasce a 868 m de

(ES040), em Espanha.

altitude, até à foz no Oceano Atlântico, entre Vila Real de Santo
António, em Portugal, e Ayamonte, em Espanha. O Grande Rio do
Sul, como também é conhecido, constitui a quarta maior bacia
hidrográfica da Península Ibérica e uma das mais amplas que os
dois países partilham.

Contudo, a necessidade de salvaguardar a integridade dos recursos “água” e “biodiversidade” impõe uma forte articulação na
implementação de medidas de gestão conjuntas que respondam
aos desafios impostos pelos compromissos internacionais e, em
particular, das normativas comunitárias que os regulamentam,

Apesar da importância das águas transfronteiriças ser reconhecida

nomeadamente, a Diretiva-Quadro da Água e as diretivas “Ha-

em tratados de cooperação internacional, entre os quais, a Con-

bitats” e “Aves”, tal como na partilha de responsabilidades que

venção de Albufeira, que estabelece as normas para a proteção

potenciem o desenvolvimento sustentável de ambos os países.

e valorização destes recursos, a bacia hidrográfica do Guadiana
apresenta problemas de disponibilidade e de qualidade da água,
que se agravam nos períodos de escassez pluviométrica e que
adquirem maior relevância num cenário de alterações climáticas
e predomínio de condições semiáridas.

Tendo presente estes princípios, apresentam-se nesta publicação
as principais propostas de boas práticas identificadas e avaliadas no âmbito do projeto VALAGUA, com vista a: (I) aumentar
o conhecimento sobre a problemática da gestão integrada da
água e da biodiversidade no Baixo Guadiana Transfronteiriço; (II)

A administração desta bacia comum, da qual dependem recursos

contribuir para a implementação de medidas que promovam a

fundamentais para as dinâmicas ambientais, sociais e económicas

compatibilização dos usos da água com a prestação dos serviços

de um território com cerca de 1 900 000 habitantes, organiza-se

dos ecossistemas, com vista a melhoria global e a valorização

em duas unidades distintas – a Região Hidrográfica do Guadiana

destes recursos naturais.

A qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos é um dos principais problemas ambientais
do século XXI à escala global. A função transversal da água tornam-na essencial em quase todas
as atividades humanas, desde o abastecimento às populações ao desenvolvimento de setores
económicos como a agricultura e a indústria. A necessidade de atender a este uso múltiplo e a
importância da água para a conservação dos ecossistemas, tornam a governança da água uma
questão central na sustentabilidade dos recursos e imprescindível a participação de todas as
partes interessadas (públicas e privadas) nos processos de decisão.

© ADPM
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Água & Biodiversidade no quadro da União Europeia

Diretiva Habitats e Diretiva Aves
As diretivas “Habitats” e “Aves” são instrumentos jurídicos que tutelam o compromisso da União Europeia com a conservação da natureza
e a proteção da biodiversidade, de forma diferenciada e complementar.

Diretiva-Quadro da Água (DQA)

A Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE de 21 de Maio, do Conselho), estabelece o regime de preservação dos habitats, da fauna e da flora
selvagens a nível comunitário, bem como a regulamentação a que os Estados-Membros estão obrigados.

A DQA (Diretiva 2000/60/CE de 23 de outubro, do Parlamento Europeu e do Conselho) é

Neste processo, assume particular

o principal instrumento da União Europeia para água, e define a estratégia de ação para a

importância conhecer as designadas

A Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE, revogada pela 2009/147/CE de 30 de Novembro, do Parlamento Europeu e do Conselho) define o

proteção das águas de superfície interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das

Questões Significativas (SiGA) em

enquadramento jurídico e as medidas de gestão necessárias à proteção e melhoria do estado de conservação das populações de aves

águas subterrâneas.

Portugal ou Temas importantes (TI)

selvagens e seus habitats, a nível comunitário.

Surge da constatação de que a água é um recurso escasso, e que para aumentar a proteção
dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, é necessária uma abordagem ecológica.
Ou seja, uma ação integrada que promova o uso sustentável da água que salvaguarde as
necessidades futuras, e proteja os ecossistemas terrestres e zonas húmidas associados.

em Espanha, isto é, as principais pressões e ameaças aos recursos hídricos,
realizada para cada ciclo de planeamento e nas quais se fundamentam
as prioridades de intervenção em

A aplicação desta normativa por cada Estado-Membro, passa por uma caracterização das

cada bacia hidrográfica. O 3º Ciclo de

massas de água que permita a avaliação e cumprimento de objetivos ambientais, tal como

Planeamento do Plano de Gestão de

a identificação e implementação das medidas necessárias para cumprir o objetivo da DQA:

Recursos Hídricos decorrerá de 2022

manter ou alcançar o Bom Estado das Massas de Água.

a 2027.

Estado
Ecológico

Excelente

Sistema de classificação do
Estado Global das massas de
água superficiais

Bom
Razoável
Medíocre
MauM

OU

Potencial
Ecológico

Bom ou
Superior

Estado
Químico

Estado
Global

Bom

Bom ou
Superior

Diretiva Aves

A aplicação destas normativas de transpo-

(79/409/CEE, revogada pela 2009/147/CE)

Anexo A-I – Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de ZPE

Diretiva Habitats
(92/43/CEE)

sição obrigatória para a legislação dos Esta-

Zona de Proteção Especial (ZPE)

Sítio de Interesse
Comunitário (SIC)

Rede
Natura
2000

Medíocre
au

Insuficiente

vimento sustentável do território, enquanto

Anexo B-I – Tipos de habitats naturais de interesse comunitário (233 na EU, dos quais 71 de conservação prioritária)
Anexo B-II – Espécies animais e vegetais cuja conservação exige a designação de ZEC

espaço vivido e produtivo. Este objetivo en-

Nas regiões transfronteiriças, a diretiva

contra expressão na constituição de uma ma-

acrescenta ainda que “são necessários

lha de espaços protegidos (zonas especiais de

princípios comuns para coordenar os

conservação e zonas de proteção especial),

esforços dos Estados-Membros para

onde é prioritária a compatibilização da pre-

aumentar a proteção das águas co-

servação dos valores naturais com o exercí-

munitárias em termos de quantidade

cio das atividades humanas.

e de qualidade, promover uma utili-

Além de oferecerem novas oportunidades

zação sustentável da água, contribuir

para o desenvolvimento de atividades tradi-

para o controlo dos problemas de

cionais produtivas, recreativas e turísticas, estes espaços naturais e seminaturais, proporcionam ainda um amplo leque de serviços

as zonas húmidas que deles depen-

ecossistémicos vitais, por vezes pouco perce-

dem diretamente, e salvaguardar e

tíveis, como o armazenamento de carbono, o

desenvolver as potenciais utilizações

controlo de inundações e da erosão do solo,

das águas comunitárias.”
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interesse ecológico no espaço comunitário,
qual se procura contribuir para o desenvol-

ecossistemas aquáticos e terrestres e
Inferior
a Bom

terização e classificação das áreas de maior
a denominada Rede Natura 2000, através da

Zona Especial de
Conservação (ZEC)

águas transfronteiriças, proteger os
Razoável

dos-Membros, implica a identificação, carac-

e a manutenção da qualidade da água.
© ODIANA
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Projeto VALAGUA

Para alcançar este propósito, foram definidos 4 objetivos
centrais:
I | Compreender a problemática da disponibilidade e da
qualidade da água, e particularmente a sua relação com a
salvaguarda dos habitats e os conflitos de uso associados;
A gestão da água é um exercício de enorme complexidade, que implica um delicado compromisso entre as pressões consumptivas e a
sustentabilidade dos ecossistemas associados aos recursos hídricos.
Tendo presente esta premissa, de especial relevância no contexto
geográfico do Baixo Guadiana Transfronteiriço, o projeto VALAGUA
emergiu da união de esforços de um conjunto de entidades portuguesas e espanholas, com diferentes preocupações, competências e

© DPH

II | Implementar ações demonstrativas de restauro
funcional de habitats fluviais e ribeirinhos, e promover a
sensibilização de diversos atores no território;
III | Promover a criação de novos produtos ecoturísticos e
intercâmbio de experiências, bem como a valorização territorial e a capacitação de operadores e agentes turísticos;

perspetivas sobre a problemática da gestão da água, interessadas em

IV | Identificar propostas de melhoria da gestão da água

promover a implementação de uma estratégia de gestão integrada e

e da biodiversidade, integradas e transfronteiriças, e pro-

sustentável da água que promova a qualidade da água e a valoriza-

mover a sua disseminação junto dos decisores políticos e

ção dos ecossistemas ribeirinhos.

outras partes interessadas.

© RC
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Trabalhos de investigação realizados no âmbito do projeto VALAGUA

A iniciativa centra-se na região do Baixo
Guadiana, entendida como o território,

Área de intervenção do projeto VALAGUA

de Portugal e Espanha, compreendido

Entre 2017 e 2020, foram desenvolvidos diversos

pela bacia hidrográfica do troço infe-

trabalhos de investigação no âmbito deste projeto,

rior do rio Guadiana, a sul de Pedrógão,

que procuraram aumentar os conhecimentos dis-

numa área total de 8 272 km . Esta área
2

poníveis sobre quatro questões fundamentais para

de intervenção abrange 15 municípios

a gestão sustentável dos recursos hídricos no Baixo

de ambos os países, nomeadamente:

Guadiana Transfronteiriço: os usos e as necessidades

Serpa, Mértola, Alcoutim, Castro Marim

dos ecossistemas, a nível de quantidade e qualidade

e Vila Real de Santo António, em Portu-

da água; a conservação dos habitats ribeirinhos e

gal; Rosal de la Frontera, Santa Barbara

da biodiversidade associada; o ecoturismo como

de Casa, Paymogo, Puebla de Guzmán,

ferramenta de desenvolvimento; e a cooperação

El Granado, El Almendro, Sanlúcar de

transfronteiriça na gestão dos recursos.

Guadiana, San Silvestre de Guzmán,
Ayamonte e Isla Cristina, em Espanha.
As atividades do projeto, que passam
pela

produção

intervenções

de

© GSM

conhecimento,

demonstrativas

e

Os documentos completos podem ser consultados
em www.valagua.com/downloads-tecnicos

de

valorização territorial, ações de sensibilização, divulgação e disseminação
de resultados, pretendem contribuir
particularmente para a valorização de
8 sítios da Rede Natura 2000, a rede
ecológica da União Europeia. No seu
conjunto, estes espaços protegidos
totalizam 175 000 hectares de áreas
classificadas como Zona de Proteção
Especial (para as Aves) e/ou Zona

0

5

10

20
Km

Especial de Conservação, designadas
para salvaguardar a biodiversidade no

1

Guadiana

5

Río Guadiana y Ribera de Chanza

território europeu através da conserva-

2

Vale do Guadiana

6

Andevalo Occidental

Bacia Hidrográfica do Guadiana - PT

ção dos habitats naturais, da fauna e da

3

Sapais de Castro Marim

7

Marismas de Isla Cristina

Bacia Hidrográfica do Guadiana - ES

flora selvagens.

4

Rivera de Chanza

8

Isla San Bruno

Baixo Guadiana
Massas de Água Superficiais
Rio Guadiana

© GSM
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Ação 1 – Compatibilização dos usos da água com a prestação de serviços dos ecossistemas

Pulido-Calvo I., Gutiérrez-Estrada J. C., Sanz-Fernández V., Fernández de Villarán R. (2018). Compatibilização
Quantitativa dos Diversos Usos da Água na Sub-bacia Transfronteiriça do Baixo Guadiana. Relatório Técnico
(versão portuguesa). Projeto VALAGUA (POCTEP 0007-VALAGUA-5P). 45 pp.

Monteiro J.P., Costa L., Rey F., Olías M., Rosa-Rodríguez J.M., Fialho A. (2018). Relatório de Compatibilização
Quantitativa dos Usos da Água e Identificação de Limitações à sua Qualidade na Sub-Bacia do Baixo
Guadiana. Relatório Técnico (versão portuguesa). Projeto VALAGUA (POCTEP 0007-VALAGUA-5P). 164 pp.

Objetivos

Objetivos

• Caracterizar e analisar os usos consuntivos da água, e as suas tendências futuras.
• Avaliar e modelar o regime de afluências
através de Redes Neuronais Artificiais
(RNAs) que facilitem e complementem a

Num contexto geográfico como o do Baixo Guadiana, os planos de gestão
da água devem constituir uma orientação equilibrada para todos os usos da
água, que contribua para alcançar as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a social, a económica e a ambiental. Neste sentido, é fundamental a
avaliação dos recursos hídricos (recursos disponíveis e necessidades reais) e
a caracterização da gestão da procura da água nesta sub-bacia, determinante
para a calibração dos modelos de previsão que facilitem e apoiem a tomada
de decisões sobre a compatibilização entre os diferentes usos.

• Analisar o estado da articulação dos planos de
gestão de bacia hidrográfica elaborados por Portugal e Espanha, e as prioridades de cada país.
• Avaliar os resultados dos dois ciclos de planeamento completados (2009-2015 e 2016-2021),

Os Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas (PGBH) realizados de acordo com as exigências da Diretiva-Quadro da Água (Diretiva n.º 2000/60/
CE, de 23 de Outubro) são um extenso trabalho, feito continuamente
em ciclos de seis anos que repetem etapas relacionadas com a caracterização da região hidrográfica, avaliação de pressões sobre os recursos
hídricos e o seu estado através de monitorização, participação pública
e a definição de medidas conducentes à obtenção do “Bom Estado” das
massas de água, entre outros aspectos.

definição de diretrizes para a gestão da

As aproximações neuronais são modelos estocásticos não-lineares que costu-

relativos às massas de água superficiais e sub-

Entre as principais conclusões do estudo realizado, destaque-se que:

água e a integração dos aspetos sociais,

mam ter melhor funcionamento que os modelos estocásticos lineares (regres-

terrâneas.

- A presença de nitratos constitui a principal pressão significativa

económicos e ambientais.

sões, modelos autorregressivos) e que constituem uma metodologia idónea

• Descrever e valorizar os eventos de seca
registados através do Índice de Precipitação Estandardizado SPI.
• Realizar a análise estacional e interanual
dos caudais ecológicos a considerar
e indicados pelos Planos Hidrológicos
Espanhol e Português na zona em estudo.
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Ação 1 – Compatibilização dos usos da água com a prestação de serviços dos ecossistemas

responsável pela classificação de “Medíocre” do Estado Químico das

para bacias com poucos dados disponíveis ou difíceis de obter, por requerem

• Contribuir para a caracterização quantitativa

Massas de Água Subterrâneas, atribuída aos aquíferos dos Gabros de

um menor número de variáveis independentes do que os modelos concetuais.

dos recursos hídricos no Baixo Guadiana.

Beja (Portugal) e Ayamonte (Espanha).

A partir das análises desenvolvidas, concluiu-se que a sub-bacia do Baixo
Guadiana, com um regime médio de precipitações, poderá considerar-se
como não deficitária. Porém, a manter-se a tendência crescente de procura
de água na região, sobretudo para regadio, e a confirmarem-se os cenários
de alterações climáticas anunciados para a Península Ibérica (que sugerem
uma redução significativa dos recursos hídricos disponíveis), a situação poderá agravar-se a médio prazo.

• Contribuir para a caracterização do estado
qualitativo, através da análise de estado dos
ciclos de planeamento e da monitorização
complementar das massas de água.
• Elaborar as propostas de medidas necessárias
à correção das insuficiências identificadas.

- O Estado Global “Inferior a Bom” das Massas de Água Superficiais,
evidenciado um pouco por toda a sub-bacia do Guadiana, está sobretudo relacionado com a presença de nitratos associados a atividades agrícolas e pecuárias intensivas, que o aumento de barragens
para aproveitamento hidroagrícola tem favorecido. Por outro lado, a
presença de minas abandonadas tem contribuído igualmente para a
proliferação de contaminantes e a degradação do estado destas massas de água.

17

Ação 2 – Recuperação de habitats e sensibilização ambiental dos agentes

Ação 1 – Compatibilização dos usos da água com a prestação de serviços dos ecossistemas

Monteiro J.P., Costa L., Rey F., Olías M., Fialho A. (2019). Propostas de Políticas, Medidas e Acções de Gestão
Transfronteiriça Integrada dos Usos da Água na Sub-Bacia do Baixo Guadiana. Relatório Técnico (versão
portuguesa). Projeto VALAGUA (POCTEP 0007_VALAGUA_5_P). 80 pp.

Os resultados obtidos no primeiro ano de trabalho do projeto, resultaram numa base de co-

Objetivos

nhecimento sólida para a caracterização e análise dos recursos hídricos superficiais e sub-

• Efetuar uma análise de
conjunto dos trabalhos de
investigação

desenvolvidos

no âmbito das quatro linhas
de investigação do projeto.
• Identificar as propostas de
políticas, medidas e ações

terrâneos da área em estudo. A partir desta, foi elaborado um conjunto de propostas para a
área de estudo (Baixo Guadiana) complementares às que constam nos Planos de Gestão da
Região Hidrográfica desenvolvidos por Espanha e Portugal, que aborda temas como: questões Significativas/Temas Importantes (QSiGA/ TI); questões institucionais e definição de
âmbito territorial da “Sub-Bacia do Baixo Guadiana” para a gestão integrada dos recursos hídricos; identificação, delimitação e critérios de classificação do estado das massas de água;
melhoramento das redes de monitorização; pressões sobre as massas de água e o programa de medidas; e a recuperação e melhoria de habitats e a valorização de espaços naturais.

necessárias ao reforço da

Entre as propostas para melhorar a cooperação transfronteiriça, destaque-se:

cooperação na gestão trans-

- A necessidade de uma maior articulação dos calendários de discussão pública das

fronteiriça da água e da biodiversidade.
• Identificar as oportunidades de financiamento para o
desenvolvimento das medidas técnicas, científicas e de

Sánchez-Almendro A.J., Hidalgo Fernández P.J. (2018). Caraterização dos Habitats de Interesse Comunitário
nos Espaços Naturais Protegidos do âmbito do VALAGUA. Relatório Técnico (versão portuguesa). Projeto
VALAGUA (POCTEP 0007-VALAGUA-5P). 97 pp.

Os Habitats de Interesse Comunitário (HIC) podem agrupar-se em 9 tipos distintos de acor-

Objetivos

do com as suas características e afinidades ecológicas, e referem-se aos habitats naturais e

• Caracterizar os espaços naturais protegidos existentes
na área de intervenção do

seminaturais classificados pela Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE), o instrumento legal da
União Europeia que tem como objetivo designar as espécies e os habitats mais importantes
a nível comunitário, além das medidas necessárias à sua proteção.
No âmbito deste trabalho foram identificados e

projeto VALAGUA.

caracterizados 32 habitats de interesse comu• Elencar e caracterizar os

nitário nos oito espaços naturais existentes na

habitats de interesse comu-

área de intervenção do projeto, sobre os quais

nitário mais relevantes nos

foram elaboradas fichas descritivas individuais,

Espaços Naturais Protegidos.

que incluem informação como: caraterísticas
principais de cada habitat, com interpretação

• Avaliar o estado de conser-

da vegetação associada; distribuição dos habi-

vação dos habitats de maior

tats (na área VALAGUA e na Península Ibérica)

realização de reuniões de participação pública internacionais.

interesse

os

e classificação do estado de conservação, de

principais fatores de ameaça

acordo com a informação disponível na União

- A necessidade das medidas preconizadas em cada um dos países para inverter o mau

associados.

Europeia; principais ameaças e medidas de

QSiGA/TI nos dois países (apesar da evolução feita nesse sentido). Seria conveniente que
todo o período previsto na DQA fosse coincidente em Portugal e Espanha, tal como a

estado das massas de água, ou simplesmente manter o bom estado, serem expressas num

e

identificar

conservação necessárias.

programa de medidas comum, ou pelo menos articuladas entre os dois países.

conservação preconizadas.
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Ação 2 – Recuperação de habitats e sensibilização ambiental dos agentes

Ação 3 – Criação de produtos ecoturísticos para a valorização das massas de água transfronteiriças

Sánchez-Almendro A.J., Hidalgo Fernández P.J. (2018). Análise da Fragmentação e Conectividade dos
Habitats Ripários do Baixo Guadiana. Relatório Técnico (versão portuguesa). Projeto VALAGUA (POCTEP
0007-VALAGUA-5P). 20 pp.

Jurado-Almonte J.M., García-Delgado F.J., Pazos-García F.J., Bahamonde-Rodríguez M., Felicidades-García J.,
Márquez-Domínguez J.A. (2019). Identificação de produtos ecoturísticos que valorizem os espaços naturais
do Baixo Guadiana. Relatório Técnico (versão portuguesa). Projeto VALAGUA (POCTEP 0007-VALAGUA-5P). 113 pp.

Objetivo

Objetivos

• Analisar a fragmentação e a conetividade
ecológica na área do

A fragmentação tem sido descrita, tradicionalmente, como a divisão progressiva dum habitat, à
priori relativamente contínuo, num conjunto de fragmentos de menor tamanho, que se tornam
isolados numa matriz hostil de habitat degradado, qualitativamente muito diferente ao original.
A disposição espacial dos fragmentos do habitat no território influencia a mobilidade das espécies silvestres entre os mesmos e, consequentemente, a dinâmica das populações.

• Identificar os recursos/atrativos turísticos (naturais e culturais) como base para o desenvolvimento
ecoturístico no Baixo Guadiana Transfronteiriço.

No cenário atual do mercado turístico, o desenvolvimento de novos
destinos baseia-se em vantagens comparativas, entendendo por tais o
conjunto patrimonial e os recursos turísticos que se põem à disposição do turista.
A partir da recompilação de informação de uma ampla gama de fontes
estatísticas, cartográficas e bibliográficas, foi produzido um inventário

projeto VALAGUA e, em

Globalmente, considera-se a perda de habitats como a causa mais importante da extinção das

particular, nos bosques

espécies nos últimos tempos. Ao diminuir a quantidade de habitat, verifica-se uma redução da

• Analisar as iniciativas empresariais (a oferta)

turístico e informação para análise do fenómeno turístico no Baixo

e nos matagais ripícolas.

distribuição das espécies por falta de continuidade em todas as áreas (patches). Este fenómeno

vinculadas com o turismo na área de estudo e, es-

Guadiana Transfronteiriço, constatando-se que se trata de um espa-

favorece o incremento demográfico de espécies generalistas e a diminuição ou desaparecimento

pecialmente, aquelas relacionadas com atividades

ço que não completou processos estruturados de desenvolvimento

das espécies especialistas, mais dependentes da qualidade/dimensão de determinados habitats.

ecoturísticas.

ecoturístico, apesar do conjunto significativo de espaços naturais,
recursos patrimoniais e potencialidades socioculturais de interesse

Entre as principais conclusões, há a destacar que:
- Foram identificadas 6 grandes áreas (ver figura na página 40) onde não existem problemas de conetividade e a fragmentação é
muito moderada, nomeadamente, nas ribeiras de Peramora e de Ciries (afluentes das cabeceiras do Chança), ribeiras de Cobica e
Malagón, Ribeira Grande, ribeira de Beliche, ribeira de Odeleite e ribeira de Terges.

• Identificar as potencialidades do conjunto (da

elevado que apresenta.

perspetiva da procura) para a prática de atividades

Do trabalho realizado, surgiu a proposta da “Rota Ecoturística

ecoturísticas, tendo em conta as condicionantes

VALAGUA”, constituída por um itinerário central em torno do Baixo

internas do território.

Guadiana, composto por 2 circuitos, que podem realizar-se em ambos
os sentidos: o “circuito sul”, com 4 etapas no Guadiana fronteiriço; e

- Verifica-se uma elevada fragmentação e pouca conetividade entre os habitats ripários em espaços naturais protegidos como a ZPE

• Diagnosticar a situação do património e recur-

Vale do Guadiana (PTZPE0047), a ZEC Guadiana (PTCON0036) e a ZEC Rivera de Chanza (ES6150022).

o “circuito norte” com outras 4 etapas no troço do Guadiana desde

sos, versus atividades associadas à sua exploração.

Mértola a Sanlúcar de Guadiana. A rota é complementada com
percursos de ligação a 3 pontos de interesse (Cacela Velha, Ponta

- O rio Guadiana e a ribeira de Chança apresentam escassos parches de habitats ripários no seu troço médio e final. Enquanto troços
de passagem ou de ligação (stepping stones) é essencial o restauro destes habitats nestas linhas de água, de modo a recuperarem a

• Propor roteiros ecoturísticos fundamentados

del Moral e Isla Cristina) e diversos percursos de pequena rota (PR) já

função de corredor ecológico entre as zonas identificadas com alto valor de conetividade.

nos resultados obtidos.

existentes ao longo da mesma, tanto em Portugal, como em Espanha.
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Ação 4 – Gestão integrada da Rede Natura 2000 e da sub-bacia hidrográfica internacional do Baixo Guadiana

Ação 4 – Gestão integrada da Rede Natura 2000 e da sub-bacia hidrográfica internacional do Baixo Guadiana

Jurado-Almonte J.M., Pazos-García F.J., Felicidades-García J., Márquez-Domínguez J.A., Bahamonde-Rodríguez
M. (2019). Análise e compatibilização dos sistemas-base de informação para o planeamento territorial
regional. Relatório Técnico (versão portuguesa). Projeto VALAGUA (POCTEP 0007-VALAGUA-5P). 139 pp.

Rodríguez-Redondo A.J., Mora-Ruiz M., Giles-Carnero R.M. (2019). Proposta de integração transfronteiriça e
setorial da gestão da água e da biodiversidade no Baixo Guadiana. Relatório Técnico (versão portuguesa).
Projeto VALAGUA (POCTEP 0007_VALAGUA_5_P). 69 pp.

Objetivos

Objetivos

Embora o Baixo Guadiana se configure como um espaço eco-

É reconhecido que para o sucesso das políticas europeias de desenvolvimento
territorial, a “eliminação” de fronteiras não deve limitar-se à sua estrutura física,

lógico único partilhado por dois Estados-Membros da União

• Avaliar os obstáculos, lacunas, opor-

política ou administrativa, e que exige a plena comunhão dos Estados-Membros

• Analisar e avaliar as possibilidades de integração dos

Europeia, não viu ainda concretizada a implementação de

tunidades e sinergias existentes nos

quer à escala nacional, como local e regional.

sistemas de gestão utilizados em Portugal e Espanha, no

uma gestão transfronteiriça plenamente integrada da água e

âmbito da água e dos habitats de interesse comunitário

da biodiversidade. A assimetria dos modelos institucionais e

no Baixo Guadiana Transfronteiriço.

de competências, e as peculiaridades dos sistemas normativos

diferentes sistemas de planificação e
gestão utilizados.
• Identificar propostas que promovam
a compatibilidade dos diferentes sistemas ou a consulta mútua e a integração
qualitativa (denominador comum).

Analisadas as redes de monitorização, indicadores, sistemas e fluxos de informação, bem como os diferentes sistemas de planeamento e gestão da água e da
biodiversidade, concluiu-se que no Baixo Guadiana deverá avançar-se pela via
da cooperação transfronteiriça aproveitando os canais estabelecidos, mas redefinindo o modelo atual a nível institucional e da planificação. Simultaneamente,

de Espanha e Portugal, geram dificuldades significativas para a
• Avaliar a sua possível aplicação à gestão de espaços

gestão transfronteiriça, que não foram totalmente superadas no

classificados como Rede Natura 2000.

quadro da cooperação internacional, como o estabelecido pela
Convenção de Albufeira.

este modelo deverá aplicar-se tanto a nível dos recursos hídricos e espaços
naturais, como a nível territorial e urbanístico.

Com o objetivo de minimizar os constrangimentos decorrentes da falta de articulação entre diferentes países, a Diretiva-Quadro da
Água considera uma opção para a gestão de regiões hidrográficas internacionais, como o Baixo Guadiana, que consiste na elaboraAlém disso, propõem-se as seguintes ações:

ção de um plano hidrológico único.

- Implementação de um sistema de informação territorial do Baixo Guadiana para disponibilização dos principais dados e informações

O desenvolvimento desta solução constitui a principal proposta deste estudo para promover uma maior integração da gestão da

estatísticas e geográficas, com um esforço coordenado na publicação dos dados e na sua compatibilização.

água na zona do Baixo Guadiana, que favoreceria, simultaneamente, a implementação dos aspetos ambientais preconizados pela

- Aprofundar a adaptação da DMA. Continuam a existir divergências ao nível da adaptação de ambos os Estados e na coordenação da
sua implementação. É fundamental fortalecer e aprofundar a gestão conjunta da bacia como um todo.
- Criação de uma base de dados comum e coordenada dos impactos (emissões, pontos de descarga, captações, consumo,…). Os dados
apenas são parcialmente incorporados no planeamento e gestão quando as repercussões são claramente transfronteiriças.

Diretiva-Quadro da Água e que têm, nesta região, particular impacto na conservação da biodiversidade.
Neste sentido, é oportuno estabelecer fóruns comuns que permitam consolidar uma estratégia coordenada (e, se possível, unitária),
podendo, para o efeito, explorar-se as possibilidades de utilização de uma estrutura já existente (como, por exemplo, a Eurorregião
Alentejo-Algarve-Andaluzia), no âmbito da qual se pode conceber um quadro estratégico que integre várias soluções que fomentem
uma gestão coordenada.

- Estabelecer um sistema comum de comunicação e controle eficaz para a planificação e gestão da biodiversidade e das áreas protegidas.
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Constrangimentos e boas práticas de gestão integrada
da água e da biodiversidade

A água presta um conjunto de serviços ecológicos “invisíveis” tão importantes para a satisfação das necessidades básicas das
populações humanas, como no funcionamento regular dos ecossistemas. O equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, a regulação
dos ciclos de nutrientes e sedimentos, o controlo de cheias e a redução da poluição, são fenómenos naturais com implicações
diretas na vida das pessoas e na conservação da natureza. Presente nas atividades quotidianas, a água é essencial em setores
como a agricultura, a pesca, a energia, diversas indústrias e o turismo, que tornam este recurso, simultaneamente, vital e frágil.
A evidência de que a disponibilidade e a qualidade da água dependem de quem a usa e da capacidade de gestão das entidades
responsáveis, implica o desenvolvimento de estratégias sustentáveis e a prossecução de boas práticas de gestão que contribuam,
com o envolvimento de todos os atores do território, para proteger, melhorar e recuperar os recursos hídricos e a biodiversidade
a estes associado.
As boas práticas de gestão integrada da água e da biodiversidade são um contributo para esse esforço coletivo, necessário e
urgente, e resultam essencialmente do diagnóstico, do debate e das conclusões dos trabalhos de investigação realizados no
âmbito do projeto VALAGUA.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1 | Assimetria institucional entre Espanha e Portugal
2 | Coordenação insuficiente no estabelecimento dos objetivos ambientais
3 | Diferentes critérios para determinar pressões significativas
4 | Coordenação entre programas e redes de monitorização insuficientes
5 | Insuficiente articulação entre os programas de medidas
6 | Metodologias distintas para definir os indicadores ecológicos utilizados
7 | Insuficiente avaliação e ajustamento dos caudais ecológicos
8 | Reduzida interligação ecológica entre os espaços naturais protegidos
9 | Escassa valorização dos produtos ecoturísticos transfronteiriços
10 | Fraca consciencialização pública sobre a problemática “água e biodiversidade”
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PROBLEMA 1

Boas práticas de gestão

Assimetria institucional entre Espanha e Portugal

Âmbito setorial
Água

Envolver estruturas de gestão intermédias, para reduzir a assimetria institucional provocada pela distinta
distribuição de competências, territorial e material.

Problemática

Biodiversidade

Entidades competentes / Partes interessadas
Organismos supranacionais

No Baixo Guadiana, a implementação de uma gestão transfronteiriça totalmente integrada da água e da biodiversidade não foi ainda alcançada, apesar de ter sido configurada como um único espaço ecológico partilhado por dois
estados membros da União Europeia. A assimetria dos modelos institucionais e de competências, e as peculiaridades
dos sistemas reguladores de Espanha e Portugal, geram dificuldades significativas para a gestão transfronteiriça, que
não foram completamente superadas por quadros de cooperação internacional como o estabelecido pela Convenção
de Albufeira. Os regulamentos da União Europeia são a referência prioritária para superar os problemas verificados,
mas a transposição das principais diretivas sobre o assunto não explorou as oportunidades mais ambiciosas para uma
gestão integrada dos espaços transfronteiriços. Isso pode ser observado em termos de biodiversidade, mas aparece
mais claramente em termos da água.

Articular entre ambos os Estados um ajuste do conceito de demarcação hidrográfica do artigo 2.º da Diretiva-Quadro da Água (União Europeia).

(e.g., União Europeia, Eurorregião AAA, CADC)

Administração Central e Regional
(e.g., CHG, APA, ICNF, Comunidades Autónomas)

Entidades gestoras (públicas e privadas)
Reforçar o papel da Eurorregião Algarve-Alentejo-Andaluzia (AAA) como instrumento de cooperação
transfronteiriça e fonte de financiamento.

Organizações da sociedade civil
(e.g., universidades, ONGs)

Administração Local (municípios e freguesias)

Rodríguez-Redondo A. J., Mora-Ruiz M., Giles-Carnero R.M., 2019

Agentes consuntivos - sectores produtivos
Explorar as capacidades da figura “Grupos de Cooperação Territorial Europeia” para reforçar uma ação
conjunta sobre a biodiversidade.

(agricultura, indústria, turismo)

Agentes consuntivos - consumidores urbanos

A Região Hidrográfica Internacional do Guadiana está categorizada pela Comissão Europeia
como de Nível 2, ou seja, abrangida por acordos de colaboração. Apesar dos importantes esforços
desenvolvidos pela CADC na coordenação do planeamento e gestão das águas partilhadas entre
Portugal e Espanha, encontram-se vantagens na integração efetiva da gestão dos recursos,
através de um único Plano de Gestão Hidrográfica, à semelhança do que acontece na maioria das
Regiões Hidrográficas Internacionais com comissão de coordenação nomeada (Nível 1).
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PROBLEMA 2

Coordenação insuficiente no estabelecimento dos objetivos ambientais

Boas práticas de gestão

Água
Reforçar o âmbito do Grupo de Trabalho de Planeamento da Comissão para a Aplicação e Desenvolvimento da Convenção de Albufeira (CADC), no que
respeita à coordenação para alcançar consensos sobre
a prossecução dos objetivos ambientais.

Problemática
Numa análise transversal do problema da relação entre estado, pressões e medidas, identifica-se claramente nos
PGRH a necessidade de melhorar a relação casuística entre estas componentes dos planos e a monitorização quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos. Só desta forma se poderá compreender a relação causa-efeito das pressões
sobre o estado das massas de água e aferir as melhores medidas dirigidas a atingir os objetivos ambientais definidos.

Biodiversidade

Entidades competentes / Partes interessadas
Organismos supranacionais
(e.g., União Europeia, Eurorregião AAA, CADC)

Administração Central e Regional
(e.g., CHG, APA, ICNF, Comunidades Autónomas)

Definir uma estratégia comum para alcançar os objetivos ambientais, dando especial atenção às massas
de água onde anteriormente se verificou o não cumprimento dos objetivos ambientais devido a quaisquer
exceções previstas na Diretiva-Quadro da Água.

(…) a realização de um plano único
permitiria uma série de benefícios
que se traduziriam numa maior
eficácia no cumprimento dos objetivos ambientais impostos pela
DQA, através da implementação
de um modelo de monitorização
de qualidade da água coerente
que permitiria classificar o Estado
Ecológico e Químico das massas
de água sem a necessidade de
as discriminar entre fronteiriças/
transfronteiriças ou não fronteiriças/transfronteiriças.

Âmbito setorial

Entidades gestoras (públicas e privadas)
Organizações da sociedade civil
(e.g., universidades, ONGs)

Administração Local (municípios e freguesias)
Agentes consuntivos - sectores produtivos
(agricultura, indústria, turismo)

Agentes consuntivos - consumidores urbanos

A Diretiva-Quadro da Água visa prevenir e reduzir a poluição, promover um consumo de água
sustentável, proteger e melhorar o ambiente aquático e atenuar os efeitos das inundações e das
secas. O objetivo global é a obtenção de um bom estado ambiental de todas as águas, para o qual

Monteiro J.P., Costa L., Rey F., Olías M., Fialho

contribuem várias diretivas específicas, como a Diretiva «Águas Subterrâneas», a Diretiva «Água

A., 2019

Potável» e a Diretiva «Águas Balneares», a Diretiva «Nitratos», a Diretiva «Tratamento de Águas
Residuais Urbanas», a Diretiva «Normas de Qualidade Ambiental» e a Diretiva «Inundações».
© BB
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PROBLEMA 3

Diferentes critérios para determinar pressões significativas

Problemática
Relativamente à monitorização hidrológica e à caracterização quantitativa dos
recursos hídricos no Baixo Guadiana,
em Portugal e Espanha, considera-se
essencial para uma quantificação mais
rigorosa de disponibilidades e usos da
água “(…) melhorar o conhecimento
sobre as pressões quantitativas (quantificação dos volumes de água captada
por diferentes grupos de utilizadores
e para diferentes origens), de forma a
quantificar os usos consuntivos dos
abastecimentos de água com origem na
sub-bacia do baixo Guadiana.

Boas práticas de gestão

Âmbito setorial
Água

É necessário definir critérios comuns para determinar os impactos que podem ser ou não considerados
significativos. Esta recomendação tem um efeito
sinérgico com questões como: o exercício da intercalibração para a avaliação do estado das massas de água
e o estabelecimento dos programas de medidas.

Biodiversidade

Entidades competentes / Partes interessadas
Organismos supranacionais
(e.g., União Europeia, Eurorregião AAA, CADC)

Administração Central e Regional
(e.g., CHG, APA, ICNF, Comunidades Autónomas)

Incrementar o trabalho realizado pela CADC nesta
área.

Entidades gestoras (públicas e privadas)
Organizações da sociedade civil
(e.g., universidades, ONGs)

Promover um uso sustentável dos recursos hídricos,
evitando o modelo baseado na procura e oferta, e passando para um modelo com base no uso racional de
recursos, focado na manutenção ou na dependência
dos ecossistemas aquáticos, de acordo com os objetivos definidos na Diretiva-Quadro da Água.

Administração Local (municípios e freguesias)
Agentes consuntivos - sectores produtivos
(agricultura, indústria, turismo)

Agentes consuntivos - consumidores urbanos

Monteiro J.P., Costa L., Rey F., Olías M., Fialho A., 2019

A presença de nitratos, associados a atividades agrícolas e pecuárias intensivas, constitui uma das
principais pressões significativas responsáveis pela classificação do Estado Global “inferior a bom”
das massas de água superficiais e de “Medíocre” do Estado Químico das massas de água subterrâneas (por exemplo, os aquíferos de Gabros de Beja e de Ayamonte). Por outro lado, a existência de
algumas minas abandonadas contribuem igualmente para a degradação do estado das massas de
água, pela libertação de lixiviados ácidos.
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PROBLEMA 4

Coordenação entre programas e redes de monitorização insuficientes

A análise exaustiva dos dados hidrométricos apresentada nos relatórios
prévios do GT1 (Pulido-Calvo et al.,
2018 e Monteiro et al., 2018) mostra
que, para além da necessidade de
manter nas estações hidrométricas
existentes na área em estudo, um registo contínuo de dados, existe também a
necessidade de uma ampliação da rede
hidrométrica de sensores e medidas de
caudal, principalmente nas zonas do
estuário baixo e médio, mas também
nas massas de água interiores mais a
montante. No caso das zonas baixa e
média, a instalação de novas estações
de monitorização de caudais deve
ser feita selecionando equipamentos
adaptados à especificidade das características hidrodinâmicas desta área que
está sujeita a uma acentuada influência
das marés.

Âmbito setorial
Água

Estabelecer um programa de monitorização conjunto, no qual seja realizado um seguimento de todas as
massas de água, de modo a responder ao disposto no
artigo 8 da Diretiva-Quadro Água: o estabelecimento
de “programas de monitorização do estado da água
para obter uma visão geral coerente e completa (...)”.

Problemática

Biodiversidade

Entidades competentes / Partes interessadas
Organismos supranacionais
(e.g., União Europeia, Eurorregião AAA, CADC)

Administração Central e Regional
(e.g., CHG, APA, ICNF, Comunidades Autónomas)

Promover uma melhoria generalizada da rede de monitorização, através da sua manutenção e ampliação,
de modo a garantir uma cobertura total do território e a
dispor de dados fiáveis que permita melhorar a gestão
dos recursos.

Entidades gestoras (públicas e privadas)
Organizações da sociedade civil
(e.g., universidades, ONGs)

Administração Local (municípios e freguesias)
Promover o cumprimento do acordo a este nível
alcançado no âmbito da CADC, constante no documento de coordenação internacional do ciclo de
planeamento 2016-2021 nas regiões hidrográficas
internacionais partilhadas por Espanha e Portugal.

Agentes consuntivos - sectores produtivos
(agricultura, indústria, turismo)

Agentes consuntivos - consumidores urbanos

Para além da necessidade de manter nas estações hidrométricas existentes na área em estudo um
registo contínuo de dados, existe também a necessidade de uma ampliação da rede hidrométrica de
sensores e medidas de caudal, principalmente nas zonas do estuário baixo e médio, mas também
nas massas de água interiores mais a montante. Os equipamentos para a monitorização de caudais

Monteiro J.P., Costa L., Rey F., Olías M., Fialho A., 2019

a instalar nas zonas baixa e média deverão ser adaptados às características hidrodinâmicas desta
© RC
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Boas práticas de gestão

área que sofre de uma acentuada influência das marés.
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PROBLEMA 5

Insuficiente articulação entre os programas de medidas

Boas práticas de gestão

Água
Fortalecer o papel da CADC para o estabelecimento
de um programa conjunto de medidas, consistentes
e coordenadas, levando em consideração que as medidas tomadas terão um impacto positivo no estado das
massas de água em ambos os Estados.

Problemática

Âmbito setorial
Biodiversidade

Entidades competentes / Partes interessadas
Organismos supranacionais
(e.g., União Europeia, Eurorregião AAA, CADC)

As medidas preconizadas em cada
um dos países para inverter o mau
estado das massas de água ou simplesmente manter o bom estado,
nos casos em que tal se verifica,
deveriam ser expressas no estabelecimento de um programa de
medidas comum, ou pelo menos
articuladas nos dois países, sendo
necessário continuar o trabalho
iniciado no 2º ciclo e nos ciclos de
planeamento subsequentes.

Administração Central e Regional
Redefinir o papel da CADC, designando-a como Autoridade Competente Apropriada, de modo a favorecer
uma maior coordenação no estabelecimento de medidas que ajudem a alcançar os objetivos ambientais
estabelecidos pela Diretiva-Quadro da Água.

(e.g., CHG, APA, ICNF, Comunidades Autónomas)

Entidades gestoras (públicas e privadas)
Organizações da sociedade civil
(e.g., universidades, ONGs)

Administração Local (municípios e freguesias)
Agentes consuntivos - sectores produtivos
(agricultura, indústria, turismo)

(…) é imperativo que seja realizado, pelo menos, um esforço de
coordenação na implementação
das medidas definidas em cada
um dos países, uma vez que o
programa de medidas a adotar
nas massas de água fronteiriças
num país poderá ter repercussões
diretas no outro.

Agentes consuntivos - consumidores urbanos

O programa de medidas constitui uma das peças mais importantes dos Planos de Gestão de Região
Hidrográfica, dado que definem as ações, técnica e economicamente viáveis, para alcançar ou
preservar o “Bom Estado” das massas de água. É imperativo que, na falta de um programa comum,
haja uma forte articulação na aplicação das medidas nos dois países, atendendo a mesmas têm,
muitas vezes, repercussões diretas em ambos os lados da fronteira e de modo a ganhar efeitos de
escala na solução de problemas.

Monteiro J.P., Costa L., Rey F., Olías M., Fialho
A., 2019
© RC
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PROBLEMA 6

Metodologias distintas para definir os indicadores ecológicos utilizados

Boas práticas de gestão

Água
Promover consensos a nível técnico em relação aos
“tipos de massas de água comuns”, bem como melhorar a comparabilidade dos dados e dos limites entre os
diferentes tipos de estados ecológicos das massas de
água.

Problemática

Âmbito setorial
Biodiversidade

Entidades competentes / Partes interessadas
Organismos supranacionais
(e.g., União Europeia, Eurorregião AAA, CADC)

A análise do estado das massas de água e
dos critérios para sua definição nos PGRH
dos dois países, permitiu identificar as
diferenças respeitantes aos elementos
utilizados para a classificação do Estado
Químico e Ecológico das massas de água
superficiais (MASup) e para a classificação
do Estado Quantitativo das massas de água
subterrâneas (MASub).

Desenvolver a estrutura orgânica criada no âmbito da
Convenção de Albufeira (CADC) para aumentar o consenso técnico, aumentando o grau de independência
dos organismos técnicos.

Administração Central e Regional
(e.g., CHG, APA, ICNF, Comunidades Autónomas)

Entidades gestoras (públicas e privadas)
Organizações da sociedade civil
(e.g., universidades, ONGs)

Tratar a questão da intercalibração de maneira bilateral direta, não se limitando a ser apenas abordada nos
Grupos de Intercalibração Geográfica estabelecidos no
âmbito da Diretiva-Quadro da Água.

A identificação destas diferenças de critérios utilizados em Portugal e Espanha
permite que se planifique a respetiva
harmonização, de forma a facultar a futura
partilha de conhecimento e comparabilidade das análises de Estado das massas de
água superficiais e subterrâneas dos dois
lados da fronteira.

Administração Local (municípios e freguesias)
Agentes consuntivos - sectores produtivos
(agricultura, indústria, turismo)

Agentes consuntivos - consumidores urbanos
Incluir nos projetos desenvolvidos na Eurorregião AAA
a definição de indicadores ecológicos e metodologias comuns, por meio de estudos que favoreçam o
exercício de intercalibração.

Monteiro J.P., Costa L., Rey F., Olías M., Fialho A., 2019

Embora Portugal e Espanha integrem o mesmo grupo de intercalibração (criado para garantir a comparabilidade
dos dados relativos à avaliação do Estado Ecológico das massas de água superficiais), foram identificadas diferenças
existentes nos critérios utilizados que inviabilizam análises comparativas e dificultam a definição e a implementação
© ADPM
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de medidas conjuntas, tal como, em última análise, o cumprimento dos objetivos ambientais definidos.
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PROBLEMA 7

Insuficiente avaliação e ajustamento dos caudais ecológicos

No caso da estação de Pulo do
Lobo, no curso principal do rio
Guadiana, a série temporal de
afluências torna evidente a influência na última década do sistema
de regulação Alqueva-Pedrogão
(a montante do Parque Natural do
Vale do Guadiana).

Biodiversidade

Entidades competentes / Partes interessadas
Organismos supranacionais
(e.g., União Europeia, Eurorregião AAA, CADC)

Administração Central e Regional
(e.g., CHG, APA, ICNF, Comunidades Autónomas)

Monitorizar e ajustar os caudais ecológicos em função de parâmetros puramente técnicos.

Entidades gestoras (públicas e privadas)
Organizações da sociedade civil
(e.g., universidades, ONGs)

Reavaliar a seleção das espécies mais adequadas
para a fixação dos fluxos ecológicos.

Administração Local (municípios e freguesias)
Agentes consuntivos - sectores produtivos
(agricultura, indústria, turismo)

© ODIANA

Pulido-Calvo I., Gutiérrez-Estrada J.C., Sanz-Fernández V., Fernández de Villarán R., 2018

Âmbito setorial
Água

Desvincular a fixação dos fluxos ecológicos do processo de concertação entre países, para que o resultado obedeça aos parâmetros técnicos (fluxos mínimos e
máximos, distribuição temporária, etc.). Isso permitiria
dissociar a implementação da abordagem ecológica
estabelecida pela Diretiva-Quadro Água de outros interesses específicos.

Problemática

[Nos dados disponíveis] Observam-se meses com um regime
de caudais inferiores aos requisitos ambientais vigentes e cuja
ocorrência coincide com eventos
registados de secas moderadas e
severas (…).

Boas práticas de gestão

Concluir o processo de fixação de fluxos ecológicos
em todas as massas de água e, especialmente, os
afetados por infraestruturas de regulação hidráulica, e
monitorizar os incumprimentos dos caudais ecológicos acordados.

Agentes consuntivos - consumidores urbanos

A Comissão para a Aplicação e Desenvolvimento da Convenção de Albufeira
(CADC) acordou na sua XXª reunião plenária (Porto, 23/11/2017), sobre os
termos do mandato para o “Grupo de Trabalho sobre o regime de caudais
do Guadiana no Pomarão”, conforme se encontra previsto no número 2.b
do Anexo ao Protocolo Adicional à Convenção de Albufeira. A criação deste

Concluir os trabalhos do “Grupo de Trabalho sobre o
regime de caudais do Guadiana no Pomarão”, definido no âmbito da CADC.

Grupo de Trabalho, por solicitação da parte portuguesa, foi acordada pelas
partes na XIXª reunião plenária da CADC, realizada em Madrid (08/3/2017).
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PROBLEMA 8

Reduzida interligação ecológica entre os espaços naturais protegidos

Problemática

Boas práticas de gestão

Âmbito setorial
Água

Aumentar a conectividade das áreas classificadas na
zona envolvente ao rio Guadiana, através da conservação e restauro de habitats de importância comunitária,
incluindo intervenções com fins demonstrativos.

Biodiversidade

Entidades competentes / Partes interessadas
Organismos supranacionais
(e.g., União Europeia, Eurorregião AAA, CADC)

A estratégia global deverá consistir na criação de novas zonas bem conectadas (…). O objetivo final será conseguir um
grau de conetividade que faça com que a paisagem do Baixo Guadiana se possa constituir como uma única zona.
Sanchéz-Almendro, A.J., Hidalgo Fernández, P.J., 2018.

As competências na gestão de
áreas protegidas incluem várias
administrações, de vários níveis,
de um lado e do outro da fronteira. As disposições da Diretiva
Habitats representam um elemento comum aos dois sistemas
nacionais, que transpuseram as
regulamentações europeias nos
respetivos territórios, mas ainda
é necessário maior coordenação
para garantir a integridade da
proteção nos dois lados da fronteira.

Criar um parque natural transfronteiriço no Baixo
Guadiana que permita a implementação de uma estratégia de desenvolvimento sustentável transnacional
à escala regional, e permita estabelecer limitações de
usos de igual escala.

Administração Central e Regional
(e.g., CHG, APA, ICNF, Comunidades Autónomas)

Entidades gestoras (públicas e privadas)
Organizações da sociedade civil
(e.g., universidades, ONGs)

Reduzir as diferenças de competência entre as administrações existentes, para limitar os efeitos causados pela assimetria institucional. Para isso, o papel
que a Eurorregião AAA pode desempenhar deverá ser
incentivado.

Administração Local (municípios e freguesias)
Agentes consuntivos - sectores produtivos
(agricultura, indústria, turismo)

Agentes consuntivos - consumidores urbanos

Como ação demonstrativa foi restaurado, no âmbito do projeto, um troço fluvial de 1500 m no
barranco dos Alcaides, com a plantação de estacas de salgueiros, freixos e choupos-brancos. Ao

Rodríguez-Redondo A.J., Mora-Ruiz M.,

contribuir para diminuir a evaporação, manter as condições físico-químicas da água e promover a

Giles-Carnero R.M., 2019

ocorrência de invertebrados, a vegetação ribeirinha é determinante para a melhoria das condições
de sobrevivência de espécies como o saramugo (Anaecypris hispanica), um peixe endémico da
bacia do Guadiana, com estatuto desfavorável e de conservação prioritária.
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PROBLEMA 9

Escassa valorização dos produtos ecoturísticos transfronteiriços

Boas práticas de gestão

Âmbito setorial
Água

Avaliar conjuntamente as potencialidades dos recursos endógenos comuns, nomeadamente a nível
dos produtos e atividades com interesse ecoturístico.

Problemática

Biodiversidade

Entidades competentes / Partes interessadas
Organismos supranacionais

Aumentar a visibilidade e a capacidade de atração do
Baixo Guadiana através da realização de campanhas e
eventos transfronteiriços que promovam globalmente
os recursos do território.

O turismo implica necessariamente a deslocação,
consumo e alojamento num lugar diferente ao da
residência habitual. Este processo estará condicionado por uma série de fatores (internos e externos),
que justificam (e condicionam) o desenvolvimento
do turismo num lugar e momento concretos. À parte dos fatores gerais (os próprios da atividade), para
o caso do ecoturismo, é necessário ter em conta as
suas próprias características, pelo que o seu desenvolvimento e sustentabilidade não deve colocar em
risco a conservação dos espaços naturais (património e recursos/atrativos).

(e.g., União Europeia, Eurorregião AAA, CADC)

Administração Central e Regional
(e.g., CHG, APA, ICNF, Comunidades Autónomas)

Entidades gestoras (públicas e privadas)
Organizações da sociedade civil
Constituir e promover uma rota-âncora ecoturística
transfronteiriça em torno do Baixo Guadiana, envolvendo parcerias de entidades públicas e privadas de
ambos os lados da fronteira, a diferentes níveis, de
modo a incrementar a valorização dos recursos endógenos deste território, em particular, no contexto do
turismo de fronteira.

Encontramo-nos perante um espaço que não completou processos estruturados de desenvolvimento
ecoturístico, mas que apresenta um conjunto significativo de espaços naturais, recursos patrimoniais e
potencialidades socioculturais que contribuem para
consolidar o projeto do espaço transfronteiriço do
Baixo Guadiana.

(e.g., universidades, ONGs)

Administração Local (municípios e freguesias)
Agentes consuntivos - sectores produtivos
(agricultura, indústria, turismo)

Agentes consuntivos - consumidores urbanos

Sanlúcar de Guadiana e Alcoutim, duas pequenas localidades ribeirinhas, têm elevado o conceito de
cooperação para níveis difíceis de encontrar. Frente a frente, estas localidades têm vindo a valorizar
a sua herança comum e espelham bem como um rio pode unir duas comunidades. A promoção de
iniciativas ecoturísticas transfronteiriças encontra aqui, porventura, um dos melhores exemplos

Jurado-Almonte J.M., García-Delgado F.J., Pazos-García F.J.,

numa experiência singular: passar a fronteira “a salto”, de uma margem para outra, deslizando 720

Bahamonde-Rodríguez M., Felicidades-García J., Márquez-

metros sobre o rio na única tirolesa transfronteiriça do mundo!

Domínguez J.A., 2019
© ODIANA
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PROBLEMA 10

Fraca consciencialização pública sobre a problemática
“água e biodiversidade”
Problemática

Boas práticas de gestão

Âmbito setorial
Água

Aumentar a consciencialização pública através da
disseminação de informação específica, com recurso
a campanhas alusivas à relação da água e da biodiversidade e ao papel dos diferentes agentes nos processos
de gestão e conservação destes recursos.

Biodiversidade

Entidades competentes / Partes interessadas
Organismos supranacionais
(e.g., União Europeia, Eurorregião AAA, CADC)

Constata-se existir generalizadamente uma fraca consciencialização pública sobre a estreita relação entre os
recursos hídricos e a biodiversidade, bem como sobre o
papel dos diferentes agentes e entidades nos processos de
gestão e conservação destes recursos.

Administração Central e Regional
(e.g., CHG, APA, ICNF, Comunidades Autónomas)

Entidades gestoras (públicas e privadas)
Organizações da sociedade civil

Seminário Transfronteiriço “Gestão de Espaços Protegidos e Cooperação

(e.g., universidades, ONGs)

Transfronteiriça no Baixo Guadiana: âmbito, experiências e desafios”
(Sanlúcar de Guadiana, 2019)

Administração Local (municípios e freguesias)
Agentes consuntivos - sectores produtivos

Principais tipos de pressões identificadas
na região do Baixo Guadiana
Qualitativas
•
•
•
•
•
•
•

Águas residuais
Aterros e lixeiras
Aquicultura
Indústria extrativa e transformadora
Infraestruturas portuárias
Agricultura (e.g., nitratos)
Poluição difusa (e.g., fósforo e azoto de
atividade agrícola e pecuária; campos de golfe)

Hidromorfológicas
• Ações que alteram as características físicas das
áreas de drenagem, dos leitos ou das margens
(e.g., barragens e açudes)
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(agricultura, indústria, turismo)

Agentes consuntivos - consumidores urbanos

Quantitativas
© RC

• Atividades extratoras de água
- Consuntivas: abastecimento
às populações; agricultura e
pecuária; indústria
- Não consuntivas: produção
hidroelétrica

A promoção de campanhas temáticas de informação e sensibilização dirigidas aos diferentes setores
da sociedade e, especialmente, à população em idade escolar, são fundamentais para incentivar
a participação cívica nos temas da gestão da água e da biodiversidade. Ao público em geral cabe

Biológicas

reduzir os consumos domésticos, poupando água e utilizando equipamentos mais eficientes, mas
também participar nos fóruns de discussão e consulta pública realizados com vista o cumprimento

• Pesca
• Presença de espécies exóticas

da Diretiva-Quadro da Água.
© RC
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Glossário

Abióticas (características): Referem-se aos fatores ambientais de
natureza física e/ou química; que não têm “vida”.
Afluente: Curso de água que desagua noutro, cujo volume ou
descarga contribui para o aumentar.
Água subterrânea: Água armazenada nos poros e interstícios
das rochas e no subsolo (e.g., num aquífero)
Água superficial: Água escoada ou armazenada na superfície
terrestre (através de um rio ou de uma albufeira, por exemplo).
Alterações climáticas: Modificação significativa das
características climáticas e da sua variabilidade, verificada num
período temporal longo. Pode dever-se a causas naturais ou ao
efeito de determinadas atividades humanas persistentes sobre a
composição da atmosfera.
Ambiente: Conjunto dos agentes físicos, químicos, biológicos
e da interação entre eles, e dos fatores antrópicos com efeito,
direto ou indireto, sobre os seres vivos e as atividades humanas.

© RC

Antrópica (ação ou origem): Ação desenvolvida pelo homem
sobre o Ambiente, independentemente da sua natureza positiva
ou negativa.
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Curso de água: Troço natural ou artificial através do qual se
processa o escoamento da água.

Aquífero: Formação ou corpo geológico que contém água no
subsolo, passível de ser extraída em quantidades aproveitáveis
para uso humano.
Bacia (ou sub-bacia) hidrográfica: Área total drenada por um rio
e seus afluentes.
Barragem: Estrutura artificial construída na secção de um rio
com a finalidade de armazenar água ou de regular caudais.
Biodiversidade (diversidade biológica): Termo abrangente que
se refere a toda a variedade de seres vivos existentes num local,
região ou planeta, incluindo os genes e as espécies, tal como os
ecossistemas de que estes fazem parte.
Caudal ecológico: Quantidade de água por unidade de tempo
(m/s) considerada necessária para assegurar a qualidade da água
e a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos, incluindo os
seres vivos e as populações humanas que deles dependem.
Canal: Curso de água natural ou artificial, claramente
diferenciado, que liga de forma permanente ou temporária dois
corpos de água distintos.
Ciclo da água (ou hidrológico): Movimento natural da água,
que ocorre sob vários estados através dos processos de
evaporação (água que ascende para a atmosfera), precipitação
(libertação de água da atmosfera sobre a superfície), infiltração
(penetração de água no solo) e de escoamento (superficial e
subterrâneo) que alimenta rios, lagos e oceanos, dando origem
ao recomeço do ciclo.
Convenção de Albufeira: Acordo internacional estabelecido
entre Espanha e Portugal, em 1998. Em vigor desde 2000, define
as normas para a proteção e o desenvolvimento sustentável das
águas transfronteiriças.

Desenvolvimento sustentável: Tipo de desenvolvimento
que satisfaz as necessidades das populações humanas sem
comprometer os recursos naturais das gerações futuras.

Eutrofização: Alteração das características da água por excesso
de nutrientes (sobretudo, compostos de azoto e fósforo) que
aceleram o crescimento de cianobactérias, algas e outros
organismos.

Ecossistema (sistema ecológico): Sistema composto por todos
os organismos vivos e o meio natural de que dependem e com
o qual interagem, constituindo uma unidade funcional.
Endorreica (lagoa): Massa de água sem escoamento superficial;
o escoamento dá-se por infiltração ou evaporação.
Estação hidrométrica: Local no qual se obtêm dados relativos à
qualidade e quantidade da água dos rios, lagos ou reservatórios.
Com auxílio de diversos aparelhos pode medir-se, por exemplo,
o nível, caudal, transporte e depósito de sedimentos, temperatura
e outras propriedades físicas, químicas e biológicas da água.
Estado ecológico (das massas de água): Classificação atribuída
às massas de água superficiais e subterrâneas em função da
qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas associados,
comparativamente às condições de uma massa de água idêntica
em condições consideradas de referência (i.e., sem pressões
antrópicas significativas).

© RC

Habitat: Lugar ou meio constituído por um conjunto de
fatores ambientais (sem vida) e biológicos (com vida) onde
determinados organismos, comunidades ou populações,
ocorrem naturalmente em condições favoráveis.
Hidrologia: Ciência que estuda as águas superficiais e
subterrâneas, a sua formação, circulação e distribuição no tempo
e no espaço, tal como as suas propriedades biológicas, físicas e
químicas e interações com o ambiente e com os seres vivos.
Indicadores ecológicos: Conjunto de variáveis identificáveis e
mensuráveis, que representem a condição do ambiente ou as
tendências verificáveis numa determinada unidade de tempo.

© RC

Estuário: Parte de um curso de água próxima da desembocadura,
junto à foz, onde ocorre mistura de água doce com água salgada
devido à influência das marés.

Intercalibração (exercícios de): Procedimentos realizados para
definição das condições e valores de referência, dos critérios de
qualidade, e uniformização de métodos de caracterização das
massas de água entre diferentes Estados-Membros.
Lago: Massa de água superficial, de características continentais,
de pequena ou média dimensão.
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Macrófitas (plantas): Plantas que necessitam de elevadas
quantidades de humidade, vivendo habitualmente imersas nos
cursos de água.
Macroinvertebrados aquáticos: Organismos invertebrados
visíveis a olho nu ou à lupa, que dependem dos meios aquáticos
(e.g., vermes, moluscos, crustáceos, larvas e adultos de insetos,
entre outros).
Massas de água: Corpos distintos e homogéneos constituídos
por águas superficiais ou subterrâneas (e.g., aquífero, lago,
reservatório, rio, ribeiro, estuário ou secção de águas costeiras).

Pegada hídrica: Indicador relativo ao consumo de água
utilizada na produção dos bens e serviços.
Plano de gestão de bacia hidrográfica (PGBH): Instrumento
normativo que define as medidas de gestão dos recursos
hídricos, a aplicar numa determinada bacia hidrográfica, para
articular os usos da água com a conservação do ambiente, a
valorização dos recursos naturais e a qualidade de vida das
populações.
Pressões (à água): Fatores de ameaça passíveis de comprometer
a integridade e a sustentabilidade do recurso “água”, seja nos
seus aspetos qualitativos, quantitativos, hidromorfológicos e
biológicos.
Qualidade da água: Propriedades físicas, químicas, biológicas
e organoléticas da água, que permitem avaliar a sua adequação
para determinados usos.
Questões significativas / Temas importantes: Pressões
decorrentes de ações antropogénicas sobre as massas de
água, impactos resultantes dessas ações e aspetos de ordem
normativa, organizacional, socioeconómica, ou outros, que
dificultem o cumprimento dos objetivos da DQA.

© DPH

Massas de água fortemente modificadas: Corpo de água
que, em resultado de alterações físicas derivadas da atividade
humana, adquiriu um carácter substancialmente diferente.
Monitorização: Processo de recolha e processamento de
informação sobre várias componentes de um determinado
fenómeno, com o objetivo de acompanhar a sua evolução.
Nitratos: Composto químico do ácido nítrico (NO3) usado como
fertilizante para aumentar a concentração de azoto disponível
para as plantas. A adição de nitratos numa massa de água, pode
provocar um desenvolvimento excessivo das algas e plantas
aquáticas, e a consequente degradação da sua qualidade.
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Recarga (de aquífero): Quantidade de água que atinge o
nível freático, aumentando a quantidade de água subterrânea
armazenada. Pode dar-se por a infiltração da água dos rios, da
chuva, da neve ou outras.
Recursos hídricos: Conjunto das águas disponíveis ou
mobilizáveis, em quantidade e qualidade suficientes para
um determinado fim, num dado local e durante um período
apropriado.
Rede hidrográfica: Espaço geográfico formado por um rio
principal, cursos de água afluentes e massas de água associadas,
por onde decorre todo o escoamento superficial proveniente
das precipitações ocorridas.
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Rede Natura 2000: Rede ecológica da União Europeia
constituída pelo conjunto de áreas classificadas como
“zonas de proteção especial (para as aves) e “zonas especiais
de conservação”, definidas no quadro das diretivas “Aves” e
“Habitats” com o objetivo de assegurar a conservação da
biodiversidade no espaço comunitário.
Restauro ecológico: Restituição de um ecossistema, conjunto
de habitats ou população silvestre degradada, para o estado
mais próximo possível da sua condição original.
Rio: Curso de água interior que corre, na maior parte da sua
extensão, à superfície da terra; principal canal natural de
drenagem de uma bacia hidrográfica.
Ripícola (vegetação ou comunidade): Que se desenvolve nas
margens dos cursos de água.

Serviços dos ecossistemas: Benefícios para a humanidade
retirados do normal funcionamento dos ecossistemas e da
biodiversidade associada. Incluem bens materiais e imateriais, e
dividem-se em serviços de aprovisionamento (e.g., provimento de
água, produtos silvestres, caça e madeira), de regulação (e.g., ciclo
hidrológico, sequestro e armazenamento de carbono), culturais e
recreio (e.g., turismo) e de suporte (e.g., formação do solo).
Sobre-exploração (hídrica): Extração continuada ou danosa
dos recursos hídricos, acima da reposição natural dos recursos
utilizados.
Usos consuntivos: Utilização ou finalidade da água extraída
dos sistemas de abastecimento disponíveis para assegurar o
desenvolvimento das mais diversas atividades humanas (e.g.,
consumo humano, indústria e agricultura).

Salobra (água): Águas de características intermédias entre a
água doce e a salgada, que ocorre em diversos ambientes e,
sobretudo, em estuários e lagunas.
Seca: Período em que a humidade do solo num determinado
espaço é deficitária e não assegura as necessidades das
plantas, animais e os seres humanos. Deve-se, principalmente,
à ocorrência de um período de precipitação anormalmente
reduzida.
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