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I. SUSTENTABILIDADE DA VIDA - SEM ECOLOGIA NÃO HÁ 

BIOLOGIA 

A abordagem que se segue preconiza a definição clara e objetiva de uma estratégia cujo objetivo 

principal se foca na manutenção das condições que sustentam os ecossistemas – por ser a única 

forma de preservar a Sustentabilidade da Vida no seu conjunto biodiverso (o qual inclui e do qual 

depende, a espécie humana). 

Pela amplitude e transversalidade do objetivo desta estratégia, decorre a necessidade de definir 

dois objetivos que servirão de base para pensar as medidas com vista à elaboração de um plano: 

OBJECTIVO 1: . Agir a montante – Medidas para COMBATER AS CAUSAS  

Visando especialmente a implementação das condições necessárias à compreensão e adoção dos 

conceitos e das soluções conducentes à Transição Ecológica em todos os sectores de atividade. 

Este objetivo, teria que incluir medidas de introdução do ensino da Ecologia ao longo de todo o 

percurso escolar, ao mesmo tempo que se investe na divulgação, alargadas a toda a população, 

da informação (problemas/soluções) e do conhecimento necessário à compreensão e 

implementação de ações responsáveis com vista à transição ecológica. 

OBJECTIVO 2: Agir a jusante - Medidas de ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS  

Efeitos cujo número, complexidade e gravidade se espera virem a diminuir à medida que as 

medidas do Objetivo 1 vão entrando em execução. Uma vez que o combate às causas se 

repercutirá nos efeitos. 

O sector petrolífero e o sector químico são os motores da economia mundial seguidos do sector 

do turismo que representa apenas 7% do total da criação de riqueza mundial. Isto diz quase tudo 

sobre as causas que estão na origem das pressões cujas consequências põem em causa a 

Sustentabilidade da Vida à qual determinará a Coesão Social, a sustentabilidade da Economia e 

por essa via a sustentabilidade das civilizações modernas. 

Ao compasso desviante de “esperar para não ver” seguiu-se o compasso de “esperar para ver”. O 

que está à vista são apenas as pontas dos icebergs com os quais entramos em rota de colisão. Não 

sabemos exatamente quantos são nem qual a sua magnitude, mas sabemos que ultrapassamos já 

todas as possibilidades de continuar a ignorá-los e a contorná-los, orgulhosos da magia e do 

engenho de que somos capazes para vencer as dificuldades que aquilo a que decidimos chamar de 

Natureza nos apresenta. 

Globalmente as políticas vigentes escondem estas realidades - o que é bom para a Ecologia é 

supostamente mau para a Economia. Mas, pela sua visibilidade, as mudanças climáticas não 

permitem esta abordagem. Vão-se, pois, definindo aqui e acolá, “rotas de sensibilização” no sentido 

de nos adaptarmos “à ideia das alterações climáticas” e de procurar o aumento da resiliência para 

minimizar o impacto de alguns dos estragos. Confiando como sempre no fabuloso engenho humano 

e talvez na sorte e ajuda divina, para como é hábito “fazer com que algo mude para que tudo fique 

na mesma”. 
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Mas não fica. E é urgente reconhecermos que o tempo do discurso sensibilizante acabou e que é 

mais do que tempo de multiplicar as políticas e as ações que conduzam um plano que 

responsabilizará todos e cada por um trabalho alicerçado numa Visão claramente focada na 

Sustentabilidade da Vida tendo como prioridade a preservação das condições que sustentam os 

ecossistemas que integram o conjunto da Biodiversidade do qual fazemos parte. 

A adaptação e a resiliência de que tanto se fala, só servirão para mitigar a jusante alguns dos 

efeitos causados a montante pelas pressões antrópicas sobre os ecossistemas e ainda assim, só 

mostrarão resultados consoante as ideias que passarem a ser traduzidas em práticas correntes, 

coletivas e individuais, concretas. 

Paralelamente à mitigação dos efeitos é preciso combater as causas na sua origem, pois as 

alterações climáticas, a poluição do ar, dos solos e da água são muito mais uma consequência do 

que uma causa. Consequência da arrogância, ignorância e irresponsabilidade humana que se 

aventurou a imaginar poder separar-se da Natureza e a usá-la como algo que lhe é oferecido como 

se de um qualquer produto de consumo se tratasse. 

A montante dos problemas para os quais são apontadas soluções de adaptação e mitigação, 

sabemos estar a Visão do Mundo que comanda a ação humana e que banaliza conceitos tendentes 

a separar a vida humana da Natureza e até do conjunto da Biodiversidade e, sabemos também 

em grande medida, quais as lacunas cognitivas e quais as ações que põem em causa a 

Sustentabilidade da Vida no seu todo.  

Sabemos tudo isto mas, achamos que, assumir que dependemos da Natureza e de todas as suas 

criaturas, que decidimos classificar de irracionais, é uma cedência de poder, é desistir da nossa 

capacidade de a dominar. E por isso prosseguimos como se não soubéssemos.  

Somos seres naturais e por isso somos Natureza e pertencemos ao conjunto da Biodiversidade. 

Ao mesmo tempo, o nosso corpo é um “ecossistema móvel” com vários habitats que acolhem 

milhares de milhões de micro-organismos sem os quais não conseguimos sobreviver. 

Assim e resumindo, é necessário definir uma visão estratégica e um plano claramente focados na 

Sustentabilidade da Vida, capazes de envolver e fazer crescer uma Vontade genuína em cada 

individuo para procurar informação e adquirir competências que lhe permitam avaliar os 

impactos da sua ação, integrando-a numa lógica consciente de acatamento das suas 

responsabilidades. Um plano que promova a implementação efetiva de soluções práticas mais 

sustentáveis para contrariar o impacto dos efeitos e que promova a ideia primordial de agir sobre 

as causas, através da divulgação da informação e do conhecimento teórico e prático fundamental 

para a condução e adoção rápida e universal do pensamento e dos modelos de ação, estudados 

para pôr em marcha uma transição ecológica capaz de travar o aumento da complexidade e 

gravidade dos problemas. Ao contrário daquilo que é dito na QSiGA 34 não é difícil motivar para a 

integração dos conceitos e para a participação pública. Veja-se o caso do envolvimento da 

sociedade na adoção das medidas preconizadas contra a Covid 19. Veja-se a rapidez e a eficácia com 

que se passou de um paradigma de ensino presencial para um de ensino à distância. Felizmente 
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ainda podemos contar com as vantagens de haver televisão pública em Portugal só falta mesmo 

perder-se o medo de governar. 

Uma visão do mundo mais realista que una em torno do essencial – a manutenção em quantidade 

e qualidade, das bases de sustentação da Vida - e que clarifique o lugar que as nossas pequenas 

vidas ocupam nele. Conscientes das forças e vulnerabilidades que nos ligam às complexas e ainda 

em muito misteriosas, redes de interdependências entre seres vivos e ecossistemas. 

A sociedade no seu todo e o sistema de saúde só terá ganhos sociais e económicos, na medida em 

que as causas ligadas ao crescimento de patologias em seres vivos e ecossistemas significar perdas 

económicas para os sectores petrolífero e químico. A avaliação das nossas escolhas como 

consumidores/produtores responsáveis é determinante para inverter as tendências sempre 

crescentes do consumo destes produtos em particular e de todos os produtos e recursos em geral. 

Esta avaliação está dependente da divulgação da informação e do conhecimento, a curto prazo, 

por todos os meios de comunicação disponíveis e a médio e longo prazo, pelo sistema de Ensino 

e Formação Profissional. Mas, é também urgente um sinal claro vindo de cima, capaz de desenhar 

uma Estratégia Nacional que aponte claramente a Ecologia como fio condutor do pensamento e 

da ação coletiva e individual e das políticas de todos os Ministérios e de todas as Instituições 

Públicas – com prioridades objetivamente dirigidas à Transição Ecológica focada prioritariamente 

no combate às causas. 

Não há milagres, se algo fica a ganhar é porque algo fica a perder. Encontrar um ponto de equilíbrio 

é o desafio que todos temos que sentir no sentido de fazer emergir as condições que criem menor 

dependência do supérfluo. Para que o essencial não seja tido como adquirido ou supérfluo e para 

que o supérfluo, seja destronado do seu lugar no pódio. 

Adiar este passo primordial é resignar-se a deixar avançar a instalação de uma sociedade 

disfuncional e de um ambiente social no qual responder às pressões impostas à sobrevivência se 

vai sobrepor a qualquer pensamento ou prática de sustentável. Quaisquer que sejam os valores 

humanos ou o grau de ilicitude apostos aos atos. 

Não nos podemos permitir continuar a contornar estas questões ao mesmo tempo que absurda e 

orgulhosamente continuamos a aplaudir a inteligência humana. É preciso ultrapassar a formatação 

imposta pelo Pensamento Único e pelo politicamente correto instalado que comanda o rumo das 

sociedades numa lógica insustentável de mais do mesmo - mais crescimento económico, mais riscos 

ecológicos, mais poder para as grandes corporações, mais desigualdades sociais, …menos direitos, 

menos regulamentação e regulação estatal, menos estado social. Esta lógica é refletida em planos 

de gestão das bacias hidrográficas sem uma estratégia consistente de atuação sobre as causas. 

Renovados e atualizados ao sabor do aumento do número, complexidade e gravidade dos 

problemas. Com medidas em execução permanente e donde saem preferencialmente do papel as 

medidas que interessam aos poderes económicos instalados – como é facilmente dedutível pela 

análise do relatório de implementação das medidas preconizadas no PGRH do 2º ciclo. 
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Assim é notória a necessidade de definição clara: 

- de uma Estratégia nacional para todos os sectores, que aponte para o cerne das questões que 

põem em causa a Sustentabilidade da Vida; e 

- de Planos que deitem mãos a todas as ferramentas possíveis para pôr em marcha a Transição 

Ecológica que a salvaguarde. 

Uma vez que cerca de 46% das bacias hidrográficas ibéricas drenam para Portugal (31% no caso 

da bacia hidrográfica do Tejo) temos que nos entender com Espanha pois, as alterações climáticas, 

o crescimento da procura de água, a diminuição da quantidade e qualidade e a degradação, 

fragmentação e destruição dos ecossistemas, não deixam espaço para mais do mesmo nem para 

mais adiamentos e tornam urgente este encontro consciente e responsável focado nas realidades 

que põem em causa a Sustentabilidade da Vida – sem Ecologia não há Biologia e sem as condições 

de manutenção de ecossistemas saudáveis e biodiversos não há Sustentabilidade da Vida, nem 

nunca haverá nenhuma sustentabilidade possível para quaisquer planos que ponham em primeiro 

lugar a visão economicista do mundo cujos resultados estão à vista.  

A visão ecologista do mundo não nega a importância da Economia apenas aponta a Ecologia como 

fio condutor de todas as escolhas com especial relevância para todas as escolhas políticas. A 

Transição Ecológica não pode ser pensada nem nunca terá lugar, sem uma “transição económica” 

que envolva todos os sectores de atividade – uma vez que o combate às causas obriga a agir sobre 

eles. Tal como noutras épocas, alguns desaparecerão, outros renovar-se-ão, outros surgirão. O 

Emprego seguirá o rumo ditado por estas transformações. 

Como sabemos há muito, as causas estão em grande medida ligadas a uma ação humana 

inconsciente e irresponsável cuja evolução assenta em contextos superiormente controlados por 

um lado, com vista à manutenção de défices e dissonâncias cognitivas ao nível do conhecimento 

da Ecologia por parte da população e, por outro lado, com vista à mobilização em torno da 

realização de ideais individuais e coletivos exclusivamente dependentes dos esforços para o 

crescimento da economia cujos motores são a obsessão pela competição e pelo (sobre) consumo. 

No que aos PGRH das bacias hidrográficas Ibéricas diz respeito, as medidas de implementação de 

soluções variadas e complementares saídas de uma abordagem que integre a Ecologia como o fio 

condutor do planeamento deverão ser trabalhadas com Espanha e contemplar a regulação e 

monitorização por parte das instituições responsáveis dos dois países, de forma a criar um máximo 

de condições que permitam atuar com diretrizes comuns focadas num objetivo comum - a 

Sustentabilidade da Vida – e com metodologias comuns, quando tal se justifique. Procurando criar 

cenários de combate aos problemas na sua origem sabendo que: as alterações climáticas e a 

degradação / destruição de ecossistemas são muito mais as consequências do que as causas dos 

problemas que afetam a sobrevivência humana. 
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Resumindo defendemos que o PGRH para o 3º ciclo deverá ser um plano único pensado para 

salvaguardar a Sustentabilidade da Vida na Península Ibérica através de uma estratégia comum 

que vise: 

1. A definição de uma estratégia de resolução de conflitos: os potenciais conflitos entre as políticas 

sectoriais e a politica da água deverão ser objeto de um trabalho conjunto, de modo a cruzar 

informação, interesses e responsabilidades com vista a encontrar as respostas possíveis que 

determinem uma conciliação entre interesses económicos e interesses vitais nacionais e 

transnacionais. 

Tendo já sido apontada no PGRH do 2º ciclo a necessidade de reunir uma Comissão 

Interministerial de Coordenação da Água é urgente concretizar este passo. 

2. Pôr a ciência ao serviço dos vários sectores e dos cidadãos favorecendo a sua aplicação, trazendo 

os seus agentes para o terreno, impulsionando a investigação e a divulgação inteligível do 

conhecimento e das soluções estudadas. Tendo o cuidado de incluir nas campanhas oficiais de 

divulgação e de sensibilização um lado pedagógico de modo a fazer um enquadramento 

ecológico dos assuntos tratados e chamando sobretudo a atenção, para a necessidade de 

preservar a capacidade de infiltração de água nos solos, os ecossistemas e os respetivos habitats, 

evitando com isso excessos tais como o “Síndroma do Tudo Limpinho” que impulsiona o uso de 

químicos de síntese, a mobilização excessiva dos solos. 

3. Promover medidas que visem o aumento do conhecimento da população no que se refere ao 

modo como funcionam os ciclos vitais que sustentam a Vida, fazendo um enquadramento 

ecológico quer dos problemas quer das soluções, habilitando assim cada 

cidadão/produtor/consumidor, para fazer uma avaliação ecológica das suas escolhas e dos seus 

gestos diários. Introduzindo assim as “ferramentas“ que façam crescer o desafio de abandonar 

a cultura do politicamente correto a favor da cultura do ecologicamente informado, consciente 

e responsável que motive e faça acordar a vontade de juntos, cada um fazer a sua parte. 

4. Promover o uso eficiente e responsável das massas de água e das disponibilidades existentes 

através de: 

a) uma abordagem ecológica da gestão das pressões sobre os ecossistemas, alicerçada na 

divulgação do conhecimento, na formação e no acompanhamento e aconselhamento; 

b) uma abordagem ecológica da gestão da oferta e da procura adequadas a cada realidade 

nacional e transfronteiriça. 

5. Definir a implementação de medidas que não deixe nenhum sector de atividade de fora e que 

promovam a instalação de uma consciência coletiva que responsabilize cada agente para a 

necessidade de agir, quer a nível individual quer a nível coletivo, sabendo que “cada gota 

conta”, sendo de considerar os setores Agrícola/Produção animal/Silvicultura, Produção de 

energia, Industrial, Urbano, Turístico e Entretenimento /Lazer/Desporto. 

6. Envolver para a mudança através de medidas de discriminação positiva, que mais do que 

premiar as boas práticas contribua eficazmente para combater e desencorajar as más. 
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Recorrendo não só aos instrumentos habituais de regulação, fiscalidade e incentivos financeiros, 

mas acima de tudo, recorrendo a estratégias que favoreçam a aquisição de competências. Indo 

ao encontro das necessidades de aumento de qualificações para cada sector, de forma a gerar 

condições para a integração e multiplicação dos conceitos e das soluções conducentes à 

Transição Ecológica. Os benefícios decorrentes da discriminação positiva ficariam sobretudo 

dependentes de provas de aquisição de competências. 

Nesta vertente, caberá ao Estado investir massivamente nestas áreas com formação e 

acompanhamento gratuito (para colmatar uma parte importante das lacunas do sistema de 

Ensino).  

Apresentamos a seguir mais algumas propostas de medidas gerais a implementar, concretizando 

para alguns sectores: 

1. A emissão de um certificado Hidrológico que à semelhança do certificado energético impulsione 

a adoção de soluções mais ecológicas nos diversos sectores - agrícola, industrial, urbano, 

energético, turismo, entretenimento, lazer e desporto.  

Este certificado valorizará sistemas que permitam, de um modo geral e para todos os sectores: 

a) uso eficiente da água canalizada e das massas de água superficiais e subterrâneas; 

b) a diminuição dos consumos quer pela recuperação da água das chuvas quer pela reutilização 

de águas usadas; 

c) a diminuição dos impactos negativos, diretos e indiretos sobre os ecossistemas através do uso 

de equipamentos, de medidas e de práticas objetivamente pensadas para esse efeito; e  

d) a infiltração da água nos solos. 

2. No caso da habitação poderíamos pensar em: 

Rever o regulamento das edificações urbanas de modo a introduzir novas regras e a introduzir 

a possibilidade de recorrer a escolhas construtivas não convencionais que se enquadrem na 

lógica da implementação da obrigatoriedade deste certificado hidrológico, a saber: fito 

depuradoras, separação das águas cinzentas das águas negras, WC seco, armazenamento da 

água da chuva, ausência de piscinas e relvados, opção por piscinas ecológicas… 

3. No sector agrícola/silvicultura/ produção animal, poderíamos pensar em medidas que 

impulsionem a transição agrícola e que permitam instalar as condições para a introdução de 

um certificado hidrológico contribuindo também para dignificar a profissão de agricultor, tais 

como: 

a) Investir em formação nas áreas da agroecologia, agroflorestal; 

b) Investir em investigação; 

c) Investir em acompanhamento na implementação de novas práticas e no aconselhamento 

presencial e à distância; e 

d) Promover medidas que aumentem a capacidade de infiltração da água nos solos e reduzam 

a evaporação através de uma gestão do uso do solo e das paisagens altamente degradadas 
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pelos incêndios e pelo abate de quebra-ventos e pequenos bosques. Condições 

fundamentais para a perenidade da biodiversidade e que terão o seu papel a desempenhar 

no combate às alterações climáticas: 

● renaturalização (reposição de zonas húmidas, reflorestação); 

● práticas agrícolas que reduzam a mobilização do solo; 

● práticas agrícolas que promovam a cobertura permanente do solo; e 

● soluções de engenharia natural, etc… 

e) Apoiar financeiramente a compra de equipamentos (ex: trituradores) destinados ao 

aproveitamento da biomassa para promover a cobertura de solos, com efeitos no aumento 

de fertilidade, na diminuição da evaporação e da erosão, na infiltração da água nos solos, no 

sequestro de CO2 e no aumento da biodiversidade (microrganismos no solo); 

f) Emissão de licenças sujeito à apresentação de certificados que atestem a capacitação dos 

requerentes para uma gestão ecológica dos recursos; e 

A mudança de paradigma neste domínio é urgente, pelo que a rápida transição para uma prática 

ecológica será a única possibilidade de combater e inverter a poluição das águas, cujo principal 

responsável tem sido a agropecuária, tanto mais que essa prática já demonstrou plenamente, ao 

longo de quase cem anos, as suas capacidades para alimentar as populações. A prática ecológica 

é superior à prática convencional por melhorar e recuperar os terrenos degradados e poluídos 

pela agricultura químico-industrial, por ser mais eficiente no consumo de água e por não poluir. 
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II. ANÁLISE DAS QUESTÕES SIGNIFICATIVAS DA ÁGUA 

1. Governança 

QSiGA 4. Insuficiente integração sectorial da temática da água  

O recurso a Avaliações Ambientais Estratégicas (AAE) deverá passar a ser de realização 

obrigatória, sempre que estiver em causa a necessidade de definir estratégias que visem 

direcionar e balizar o desenvolvimento e implementação de planos, programas e projetos que 

apresentem evidências de introdução de pressões significativas sobre os ecossistemas. Com 

especial preocupação em avaliar os efeitos causados pelos possíveis impactos sobre os 

elementos/recursos - água, solos e biodiversidade. 

Deverá promover-se a compreensão e integração da transversalidade da temática ecológica 

(ecossistemas, habitas, biodiversidade, ar, água, solos …) nas diferentes politicas sectoriais de 

ambos os lados da fronteira é a única forma de combater eficazmente as causas que estão a 

montante das Alterações Climáticas, da poluição, do aumento dos consumos/ diminuição dos 

recursos, da erosão do solo /costeira, do avanço da intrusão salina, da proliferação de espécies 

invasoras, da subida do nível do mar,…. A cumulação destes Efeitos conjuga-se no aumento da 

precariedade das condições que sustentam a Vida no seu Todo Biodiverso. 

2. Qualidade da Água 

A qualidade da água descreve as condições da água, incluindo características químicas, físicas e 

biológicas, geralmente no que diz respeito à sua adequação para a manutenção dos ecossistemas 

aquáticos e os usos existentes, como seja a produção de água para o abastecimento, o uso 

balnear, a rega agrícola, entre outros. 

QSiGA 7. Degradação da qualidade da água afluente de Espanha  

Neste domínio os relatórios sobre a qualidade das águas transfronteiriças não são divulgados 

publicamente pela Comissão para a Aplicação e Desenvolvimento da Convenção de Albufeira 

(CADC) como o faz para a quantidade de água, sendo que o último divulgado respeita ao ano 

hidrológico de 2009/2010. 

O proTEJO – Movimento pelo Tejo alertou em 16 de setembro de 2017 que o rio Tejo estava a ser 

vítima de eutrofização no alto Tejo trazendo consigo um tapete verde de algas desde a barragem 

de Cedilho em Espanha até Vila Velha de Ródão, que consome o oxigénio da água e reduz os seus 

níveis colocando os ecossistemas aquáticos em perigo de sobrevivência, como aliás já tinha 

acontecido em 25 de setembro de 2009, mas dessa vez numa extensão de cerca de 200 

quilómetros desde a barragem de Cedilho até Abrantes. Esta realidade repetiu-se nos anos de 

2019 e 2020 com grandes extensões de azola e lentilha na albufeira de Cedillo e no rio Pônsul. 

A realidade é que as águas do rio Tejo que afluem de Espanha para Portugal vêm já com um 

elevado grau de contaminação com origem nos fertilizantes utilizados na agricultura intensiva, na 

eutrofização gerada pela sua estagnação nas barragens da Estremadura, na descarga de águas 
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residuais urbanas das vilas e cidades espanholas sem o adequado tratamento, e na contaminação 

radiológica com origem na Central Nuclear de Almaraz. 

A este respeito, decorre do “Relatório sobre a qualidade da água superficial no rio Tejo” do 

Ministério do Ambiente, de março de 2017, a existência de elevados “valores de concentração do 

Fósforo Total em Fratel (dados da EDP 2013-2016) que acompanham a ordem de grandeza dos 

valores disponibilizados da Albufeira de Cedilho (Confederacion Hidrografica del Tajo 2013- 

2016), podendo concluir-se que o contributo vindo de Espanha se revela significativo 

relativamente aos valores obtidos em Fratel”. 

Além disso, duas das massas de água fronteiriças e transfronteiriças apresentavam um estado 

inferior a “Bom”, sendo estas a Albufeira Monte Fidalgo, com potencial ecológico “Razoável” e 

estado químico “Bom”, e Rio Erges, com estado ecológico “Medíocre” e estado químico “Bom”. 

Ainda, verificou-se o “incumprimento do valor limite para o “Bom estado” do parâmetro Fósforo 

Total em todas as estações monitorizadas, nomeadamente, em todas as colheitas efetuadas nas 

albufeiras de Fratel e Belver, em mais de 80% das amostras efetuadas nas estações no rio Tejo 

(Tramagal, Ponte da Chamusca e Ómnias) e nos dados da monitorização efetuada pelos 

concessionários EDP (estações de Fratel e Belver), AdP (Valada) e pela Central Termoelétrica do 

Pego.” 

Relativamente ao parâmetro “Oxigénio Dissolvido”, verificou-se o cumprimento do limite para o 

“Bom estado” em todas as estações de amostragem, com exceção de Perais na Albufeira do 

Fratel, onde se verificaram incumprimentos pontuais”. 

A gravidade desta poluição das águas do rio Tejo acentua-se devido aos caudais cada vez mais 

reduzidos que afluem de Espanha, quer por efeito das alterações climáticas, quer pela retenção 

da água nas barragens espanholas cujos concessionários apenas libertam caudais nos momentos 

em que é mais rentável a produção de energia hidroelétrica, e, já em solo português, devido à 

mesma gestão economicista copiada pelos concessionários das barragens do Fratel e Belver, o 

que diminuiu ainda mais a capacidade de depuração natural do rio Tejo. 

Apesar deste contexto continuam por aplicar as medidas necessárias para evitar a deterioração 

do estado da massa de água de superfície da “Albufeira do Fratel”, nomeadamente, as referentes 

à melhoria dos atuais sistemas de tratamento de águas residuais urbanas “Saneamento e 

Depuração da Zona Fronteiriça com Portugal. Cedilho e Alcântara” e à supressão da poluição com 

origem na agricultura, consubstanciada num futuro Código de Boas Práticas Agrícolas integrado 

na “Estratégia para a Modernização Sustentável dos Regadios, Horizonte 2015”, na parte 

espanhola da bacia hidrográfica do Tejo, que já constam do “Programa de Medidas do Plano 

Hidrológico del Tajo -2016/2021”. 

Trata-se efetivamente de um problema de saúde pública que se estende pelo rio Tejo para jusante 

a partir da fronteira com Espanha e é imperativo que a Confederacion Hidrografica del Tajo e o 

governo de Espanha promovam, sem mais demora, a execução destas medidas e a eventual 

previsão de medidas adicionais no novo “Plano hidrológico del Tajo - 2022/2027” com o propósito 
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de eliminação definitiva da significativa carga poluente de fosforo que tem vindo a ser detetada 

nas análises efetuadas na barragem de Cedilho, assegurando finalmente o bom estado ecológico 

das massas de água fronteiriças e transfronteiriças, tendo em vista o cumprimento Convenção de 

Albufeira e a Diretiva Quadro da Água. 

QSiGA 9. Contaminação de águas subterrâneas por parâmetros físico-químicos 

QSiGA 10. Contaminação de águas subterrâneas por substâncias perigosas 

QSiGA 11. Poluição orgânica e nutrientes das águas superficiais 

QSiGA 12. Poluição química das águas superficiais 

QSiGA 13. Poluição microbiológica das águas superficiais 

Em território nacional, ocorrem situações graves de poluição do rio Tejo e seus afluentes, 

nomeadamente, no rio Nabão, no rio Almonda, na ribeira da Boa Água, no rio Maior e no rio 

Alviela, que provém da agricultura, indústria, nomeadamente, da pasta de papel e alimentar, 

suinicultura, águas residuais urbanas e outras descargas de efluentes não tratados. 

Devem ser consideradas as graves implicações da poluição das águas para as regas dos campos, 

para a pesca, para a saúde das pessoas e para o impedimento do aproveitamento do potencial da 

região ribeirinha para práticas de lazer, de turismo fluvial e de natureza, e desportos náuticos, 

respeitando a natureza e a saúde ambiental da bacia hidrográfica do Tejo. 

QSIGA 10. Contaminação de águas subterrâneas por substâncias perigosas 

QSiGA 12. Poluição química das águas superficiais  

Não nos parece que tenha sido estudado e considerada a poluição de micropartículas de plásticos. 

Esta poluição insidiosa e letal, de origens diversas como os têxteis, a agricultura, etc. deverá ter 

uma amplitude que se desconhece, e se ignora, ao que parece. 

Propõe-se:  

1) Uma análise e avaliação do seu impacto e da eliminação do uso desregrado dos plásticos que 

infalivelmente acabam, em grande quantidade aos cursos de água e ao mar.  

2) Introdução de sistemas de filtragem para retenção e remoção das matérias plásticas nas 

massas de água. 

3) Introdução de filtros à saída das máquinas de lavar e secar a roupa. 

Nada é dito sobre a utilização de OGM que são, na realidade, um outro tipo de poluição orgânica. 

A sua ação ainda mal conhecida poderá ser demolidora para os ecossistemas naturais. Na 

poluição provocada pelos herbicidas a plantação de OGM é seguramente determinante. 

Nada é dito sobre a poluição radioativa de que o Tejo é o rio português que apresenta o índice 

mais elevado recorrentemente (vide ponto 6 – QSiGA 29). 
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3. Quantidade de Água 

QSiGA 14. Diminuição dos caudais afluentes de Espanha  

Esta QSiGA deveria ser designada como “Irregularidade dos caudais afluentes de Espanha” visto 

que, apesar da efetiva redução futura de caudais afluentes de Espanha que pode prever-se pelo 

efeito das alterações climáticas, o principal problema das afluências de Espanha resulta da 

irregularidade dos caudais descarregados em Cedillo, seja em períodos húmidos ou de estiagem, 

em virtude da gestão de caudais ser conduzida com base na lógica lucrativa da produção de 

energia hidroelétrica, libertando água apenas quando é mais rentável a produção de energia, e 

não o fornecimento de caudais ecológicos que preservem os ecossistemas, os habitats e os usos 

das populações ribeirinhas. 

A Convenção de Albufeira mantém, desde 1998 a definição de um regime de caudais mínimos 

fixados no Protocolo Adicional à Convenção de Albufeira com critérios administrativos e políticos 

que deveria ser meramente transitória para a implementação de um regime de caudais 

necessários (ecológicos?) com métodos adequados à especificidade da bacia para garantir o bom 

estado das águas de acordo com as respetivas características ecológicas e os usos atuais e 

previsíveis adequados a um aproveitamento sustentável dos recursos hídricos. 

A transição para um regime de caudais ecológicos nunca se verificou durante estes 22 anos de 

vigência da Convenção que prevê que as revisões do regime de caudais terão em conta os regimes 

definidos nos planos de gestão das regiões hidrográficas que se estabeleçam para garantir o bom 

estado ou potencial ecológico e o bom estado químico das massas de água e o efeito das 

alterações climáticas que se realizem no âmbito do planeamento hidrológico.  

A solução poderá não passar pela revisão da Convenção de Albufeira, que está obsoleta e não se 

vislumbra a oportunidade de uma revisão com um verdadeiro espírito de preservação ecológica 

do rio Tejo, mas poderá ser resolvida pela integração de caudais ecológicos determinados 

cientificamente nos Planos de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo com a coordenação das 

administrações de ambos os países nos mesmos pontos de controlo que atualmente estão 

presentes na Convenção de Albufeira, Ponte de Muge e Cedilho. 

Com efeito, as QSiGA não evidenciam como irão assegurar a coerência entre uma Convenção de 

Albufeira que não transitou para um regime de caudais ecológicos e um plano de gestão 

hidrológico que pretende a implementação de caudais ecológicos, nem se a implementação de 

caudais ecológicos também ocorrerá em Cedillo e Ponte de Muge, pontos de controlo da 

Convenção de Albufeira. 

Os atuais caudais estabelecidos são mínimos, insuficientes e deveriam ser transitórios para um 

regime de caudais ecológicos tal como já previsto na referida Convenção. 

Além disso as barragens da Estremadura espanhola dispõem de água suficiente para garantir esse 

regime de caudais ecológicos (cerca de 2/3 das entradas de água no Tejo em Espanha). 

Com efeito, não fosse a perturbação provocada pela utilização dos caudais do rio Tejo para a 

produção hidroelétrica, as disponibilidades hídricas existentes no rio Tejo em Espanha 

permitiriam o fornecimento de caudais ecológicos em maior nível e com regularidade mais 

benéfica comparativamente com o atualmente estabelecido na Convenção de Albufeira visto que, 

nos anos hidrológicos que medeiam entre 2010 e 2017, o escoamento de caudais para Portugal 
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tem sido, em média, superior em 3.234 hm3 além dos 2.700 hm3 de caudal mínimo anual fixado 

nesta Convenção. 

Em termos conclusivos, a prioridade de melhoria dos caudais do rio Tejo deve centrar-se nas 

negociações com Espanha para integrar nos planos de gestão hidrológicos de 2022/20027 a 

implementação de caudais ecológicos em todo o rio Tejo em Portugal e Espanha, nomeadamente, 

nas estações de controlo da Convenção de Albufeira em Cedillo e Ponte de Muge. 

QSiGA 7. Degradação da qualidade da água afluente de Espanha 

QSiGA 14. Diminuição dos caudais afluentes de Espanha 

QSiGA 15. Implementação insuficiente e/ou ineficiente do regime de caudais ecológicos 

A definição e implementação de uma estratégia para a resolução de conflitos é essencial através 

da conciliação da sustentabilidade económica com a gestão e a proteção dos ecossistemas e dos 

recursos, cuja degradação já determinam em grande medida um aumento de pressões sobre a 

sustentabilidade de ambos. 

Um PGRH único terá que poder contar com os contributos do encontro de Comissões 

Interministeriais de Coordenação da Água de ambos os países.  

Legalmente, é preciso assegurar que decisões inqualificáveis, como a que aconteceu em 2019 que 

provoco a descida de 20 m no nível da albufeira em Cedillo, com os consequentes efeitos 

desastrosos a jusante, não se repitam quer pelo risco real de sanções elevadas quer pela rápida 

implementação de um regime de caudais ecológicos em sintonia com a evolução das realidades 

nos dois países. 

A implementação de um regime de caudais ecológicos (RCE) deverá ter em consideração aspetos 

quantitativos e qualitativos de ambos os lados da fronteira. A degradação da 

qualidade/quantidade das bases de sustentabilidade dos ecossistemas afeta sempre a Vida no 

seu Todo e por isso é preciso planear a gestão da água sem nunca abordar separadamente as 

questões da quantidade e da qualidade. No dia em que em vez de caudais afluentes de Espanha 

passarmos a ter caudais efluentes de Espanha não estaremos em condições de falar em caudais 

ecológicos. 

QSiGA 15. Implementação insuficiente e/ou ineficiente do regime de caudais ecológicos 

QSiGA 16. Alterações do regime de escoamento 

QSiGA 23. Destruição/fragmentação de habitats 

A existência de barreiras físicas nas linhas de água bloqueia os fluxos hidrológicos o que contribui 

para a emergência crescente de pressões de variadíssima ordem e diminui as condições de 

armazenamento de água em profundidade – que é sem dúvida a melhor forma de armazenar 

água. 

O enquadramento/diagnóstico feito no anexo IV das QSiGAs deixa claro o quanto a 

Implementação insuficiente e/ou ineficiente do regime de caudais ecológicos (QSiGA 15) e a 

Alterações do regime de escoamento (QSiGA 16) têm impacto na destruição/fragmentação de 

habitats (QSiGA23). Uma análise do ponto da situação da implementação das medidas do PGRH 

do 2º ciclo mostra que, o conjunto das 25 medidas identificadas para a QSIGA 23 inclui, como 

seria de esperar, todas as medidas preconizadas para as questões 15 e 16 (exceto duas). 
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Podemos observar que para estas 25 medidas está alocado um investimento total de 31.597.000 

euros, com uma execução financeira de apenas 1.321.000 euros, o que corresponde a 4,18% do 

total. O problema não passará pois por falta de investimento para justificar o facto de 12 terem 

sido “adiadas”, 1 estar “por executar”, 1 estar assinalada como “não executada neste ciclo” e 11 

estarem “em execução”. 

Não nos cabe avaliar as razões que estão na origem desta situação, mas importa chamar a atenção 

para o facto de as medidas adiadas serem, na sua maioria, medidas de extrema prioridade por 

estarem relacionadas com barreiras à conectividade e `com a definição e implementação de RCE, 

questões que têm sido tratadas com incúria e sem o empenho prioritário que seria desejável por 

parte de todos os atores implicados quer na aplicação da lei quer na implementação das medidas. 

Não parece, pois, tratar-se de uma questão de falta de investimento. E depreendemos da análise 

da QSiGA 3 que os recursos humanos são manifestamente insuficientes - o que justifica a 

preferência pelo trabalho de secretária. O que não se compreende são as prioridades assumidas. 

Recomenda-se vivamente: 

- a obrigatoriedade de apresentação de uma Avaliação Ambiental Estratégica, para qualquer 

projeto de construção de barreiras, em qualquer linha de água; e 

- a rápida implementação dos Regimes de Caudais Ecológicos constante nas medidas 

preconizadas para o PGRH do 2º ciclo que apesar de terem financiamento foram adiadas (já 

passaram 10 anos desde que foram assinados os contratos que estabeleciam a obrigatoriedade 

de implementação de Regimes de Caudais Ecológicos). 
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4. Biodiversidade 

QSiGA 22. Alteração das comunidades da fauna e da flora  

QSiGA 23. Destruição/fragmentação de habitats  

Espécies piscícolas autóctones de água doce, em especial, as espécies migratórias 

As QSiGA devem integrar as Espécies piscícolas autóctones de água doce, em especial, nas 

espécies migratórias, face ao declínio maciço nas populações migratórias de peixes de água doce 

como alerta o Relatório do Living Planet Index for Migratory Freshwater Fish 

(https://worldfishmigrationfoundation.com/wp-

content/uploads/2020/07/LPI_report_2020.pdf) 

● Globalmente, as populações monitorizadas de peixes de água doce migratórios diminuíram em 

média 76% entre 1970 e 2016. Os declínios médios foram mais pronunciados na Europa (-93%) e 

na América Latina e no Caribe (-84%). 

● Quedas mais baixas na América do Norte (-28%) sugerem que a gestão das pescas pode resultar 

num declínio médio mais baixo da abundância. 

● Os maiores impulsionadores do declínio populacional são a degradação, alteração e perda de 

habitat e sobre exploração. Tudo isso está inextricavelmente ligado ao uso e impacto humano. 

Com a energia hidroelétrica, a pesca excessiva, as mudanças climáticas e a poluição em ascensão, 

as populações monitorizadas de espécies migratórias de peixes de água doce caíram 76% em 

média desde 1970, de acordo com o primeiro relatório global abrangente sobre o estado dos 

peixes migratórios de água doce, divulgado pela Fundação Mundial da Migração de Peixes e 

Sociedade Zoológica de Londres. 

Os peixes migratórios desempenham um papel crítico em manter os nossos rios, lagos e áreas 

húmidas saudáveis, apoiando uma complexa cadeia alimentar. 

Agora, suas populações estão sob imensa ameaça de impactos causados pelo homem e exigem 

ações urgentes para interromper e reverter este declínio alarmante. 

O relatório revela um declínio médio de 76% nas populações para o período de 1970 a 2016, 

incluindo um declínio médio impressionante de 93% na Europa.  

Isto é superior à taxa observada nas espécies terrestres e marinhas, mas em consonância com o 

declínio geral observado para as populações de vertebrados de água doce como um todo (83%). 

Barreiras à conectividade fluvial  

As barreiras à conectividade fluvial apresentam uma forte pressão ou ameaça à biodiversidade, 

devendo ter uma área temática própria nas QSiGA (vide ponto 5). 
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Aeroporto do Montijo 

O projeto de construção do Aeroporto do Montijo deve ser considerado uma forte pressão sobre 

os ecossistemas estuarinos e a avifauna do Estuário do Tejo.  

No que respeita à avifauna realçamos os seguintes motivos para ser considerado uma forte 

pressão: 

a) Perturbações na avifauna estuarina, nomeadamente, das áreas de nidificação, alimentação e 

refúgio do Estuário do Tejo; 

b) Existência de risco de colisão de aves sendo que os resultados do impacte de mortalidade por 

bird strike demonstram um decréscimo populacional das espécies, inclusive daquelas que têm 

um estatuto de conservação desfavorável; 

c) A integridade das áreas protegidas será afetada uma vez que uma extensa área de habitats de 

refúgio e de alimentação serão afetados, mais de 40% da RNET e 25% da ZPE, colocando-se 

problemas de efeito de fragmentação destas áreas; 

d) Da população continental, estima-se que cerca de 40% da população do oeste europeu utilize 

o Estuário do Tejo durante a migração pré-nupcial. 

A implementação do projeto do Aeroporto do Montijo na atual Base Aérea nº 6 é confinante a 

norte com a Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo (ZPE) e Sítio de Importância 

Comunitária (SIC) da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET) tendo efeitos inevitáveis para as 

aves com incumprimento da Diretiva Habitats (92/43/CEE). 

Além disso, Portugal é signatário do “Agreement on the Conservation of African-Eurasian 

Migratory Waterbirds (AEWA)” desde 2004 e o projeto de Aeroporto do Montijo tem impactes 

negativos para as populações de aves aquáticas migradoras que utilizam a ZPE do Estuário do 

Tejo, motivo pelo qual está em incumprimento desta Convenção, bem como da “Convenção de 

RAMSAR - Convenção das Zonas Húmidas com Interesse Internacional para as Aves Aquáticas”, 

de que Portugal é signatário desde 1981. 

Com efeito, são várias as áreas classificadas a nível internacional, comunitário e nacional que 

sofrerão impactes ambientais negativos derivados do projeto de Aeroporto do Montijo: 

Convenção de Ramsar – Zona Húmida de Importância Internacional; Rede Natura 2000 – Áreas 

Classificadas de Importância Comunitária - A Zona de Proteção Especial para Aves Selvagens do 

Estuário do Tejo e Sítio de Importância Comunitária Estuário do Tejo; O Plano Sectorial da 

RN2000; Reserva Natural do Estuário do Tejo – Área Protegida de Âmbito Nacional. 

QSIGA 24. Aumento de ocorrências de espécies invasoras 

Tudo indica que se prepara uma invasão, se não forem tomadas medidas severas, de uma nova 

espécie de organismos geneticamente modificados (OGM), entre eles, insetos, peixes e outros 

vertebrados. Depois da hecatombe provocada pelos inseticidas a indústria química precisa de 

agentes polinizadores. O ciclo infernal está lançado: extermina-se e depois tenta-se remediar sem 

ter em conta a biodiversidade e os ecossistemas naturais que são o suporte da própria Vida. 
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Quanto aos OGMs já utilizados e que a curto e médio prazo têm como resultados visíveis a 

introdução de riscos associados à polinização cruzada, ao desenvolvimento de resistências que 

obrigam ao incremento dos químicos utilizados, o acréscimo dos custos para o agricultor, assim 

como a subjugação total às práticas impostas pelas empresas, propomos que: 

1. Toda a informação seja fornecida aos agricultores; 

2. A proibição de toda e qualquer utilização de OGMs para defesa intransigente dos ecossistemas. 

 

5. Barreiras à conectividade fluvial 

As barreiras à conectividade fluvial deveriam ser uma das áreas temáticas das QSiGA 

considerando duas perspetivas: 

1ª A rejeição de novas pressões com origem na construção de barragens e açudes 

A construção de barreiras, como açudes e barragens, tem profundos impactes na qualidade e 

quantidade de água, para além da significativa afetação em termos sociais e ambientais. No caso 

do Tejo, estes impactes encontram-se intimamente relacionados, pois constitui um rio cujos 

serviços prestados pelos ecossistemas são um significativo usufruto direto e indireto para as 

populações. Para estes, fatores como a quebra da conectividade fluvial criada por uma nova 

barreira, a maior degradação da qualidade das massas de água e a redução da disponibilidade 

hídrica a jusante - impactes previsíveis em qualquer grande barragem - afigurar-se-ão como 

impactes de consequências ecológicas e humanas significativas. 

Pese embora os impactes possam ser minimizados e compensados, não podem ser eliminados de 

um curso de água já pouco “saudável”. Note-se que consequências como a alteração da dinâmica 

sedimentar (i.e. as areias não recarregam a nossa linha de costa); a redução dos caudais de 

chegada ao estuário do Tejo e à costa; o aumento da evaporação das águas estagnadas em 

açudes, agravada pelas alterações climáticas; o agravamento dos problemas de poluição da água 

estagnada; e ainda a maior dificuldade da migração de espécies piscícolas são já de si notórios, 

pelo que a adição de novas barragens irá agravar os problemas ambientais no Tejo e não 

promover a sua resolução. Este impacte é particularmente palpável na atividade piscatória. As 

passagens para peixes têm uma eficiência de 30%, de acordo com especialistas do MARE - Centro 

de Ciências do Mar e do Ambiente. 

A aplicação de medidas de minimização é expectável, mas sabe-se atualmente que a sua baixa 

eficácia deveria inviabilizar a sua aplicação na tomada de decisão: a construção de barragens 

implica impactes negativos irreversíveis, pelo que tentar minimizá-lo não constitui uma solução, 

mas uma obrigação.  

A preservação dos últimos 150 km de rio Tejo quase livre é extremamente importante para 

atenuar os problemas do Tejo, também junto à foz. A dinâmica fluvial é importante para atenuar 

o impacte da subida do nível médio das águas do mar, assim como promover um turismo de 

natureza e regional com base na paisagem natural do rio Tejo e na gastronomia de espécies 

piscícolas do rio. 
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2º A adoção de um projeto de remoção e adaptação de barragens e açudes obsoletas, inoperacionais 

ou para as quais existam soluções alternativas à sua utilização 

O despacho ministerial n.º 15/MAMB/2016, de 30 de abril determinou a constituição de um 

Grupo de Trabalho (GT) com a finalidade de identificar e estudar as barragens e açudes 

portugueses em várias vertentes (obsolescência, aspetos ambientais, reposição da conectividade 

fluvial, existência de alternativas que constituem uma melhor opção ambiental para a 

prossecução dos objetivos e redução de riscos, incluindo a segurança das infraestruturas, 

assoreamento da albufeira, custos de manutenção e reparação), assim como propor um plano de 

remoção das infraestruturas que se revelem obsoletas.  

Os resultados apresentados no ano seguinte no âmbito do Conselho Nacional da Água (CNA) 

deram conta de que, no território nacional da bacia hidrográfica do Tejo e ribeiras do Oeste 

existem 2.334 infraestruturas hidráulicas. Destas, não são conhecidas quais as que têm 

instalados dispositivos de passagens para peixes, sendo apenas conhecido que, para o total das 

36 grandes barragens existentes (i.e. com paredões de altura igual ou superior a 15 metros), 11 

não asseguram caudais ecológicos. 

Estes resultados levam a conclusões claras. Por um lado, não são conhecidos o real impacte e 

operacionalidade dos milhares de barreiras à conetividade fluvial, e por outro, 30 % das grandes 

barragens não asseguram caudais ecológicos, demonstrando a necessidade de repensar a sua 

funcionalidade e a melhoria da operação de modo a promover os problemas de qualidade e 

quantidade de água no Tejo. 

O modelo de desenvolvimento assente em novas barragens se encontra ultrapassado na larga 

maioria dos países desenvolvidos para os quais as disponibilidades de água são uma preocupação 

face às consequências previstas das alterações climáticas. O processo de descomissionamento de 

barreiras obsoletas é uma realidade há anos em países como os EUA, Suécia, França ou Espanha, 

com o objetivo de restaurar os ecossistemas. Um estudo recente publicado na Nature dá conta 

de um total de 1.200 barragens removidas nos EUA, e que esse processo se iniciou na Europa 

sobretudo com a implementação da DQA. O Movimento Dam Removal Europe tem mapeado 

essas remoções, assim como promovido os resultados destes processos. De facto, os nossos 

vizinhos Ibéricos encetaram já a remoção de mais de 200 barragens, enquanto França ultrapassou 

já as 1.800. 

Em resumo: 

Consideramos extremamente importante a preservação dos últimos 150 km de um rio Tejo Vivo 

e Livre para manter uma dinâmica fluvial que atenue o impacte da subida do nível médio das 

águas do mar, preservar os ecossistemas aquáticos, os habitats e a biodiversidade, assegurar os 

fluxos migratórios das espécies piscícolas e permitir o usufruto do rio pelas populações 

ribeirinhas, bem como promover um turismo de natureza e regional com base na paisagem 

natural do rio Tejo e na gastronomia de espécies piscícolas do rio.  

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05182-1
https://damremoval.eu/dam-removal-map-europe/
https://damremoval.eu/wp-content/uploads/2016/11/1_Dam-Removal-Europe-DRE-project-and-AMBER-Bart-Geenen-Pao-Fdez.-Garrido.pdf
https://damremoval.eu/wp-content/uploads/2016/11/1_Dam-Removal-Europe-DRE-project-and-AMBER-Bart-Geenen-Pao-Fdez.-Garrido.pdf
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Realçamos que a remoção de açudes e barragens ocorre já em muitos países da Europa e do 

mundo, pela sua obsolescência e inoperacionalidade ou por existirem soluções alternativas à sua 

utilização, em virtude dos maiores benefícios e vantagens que um rio livre oferece à sociedade 

pelo fato dos cursos de água recuperarem uma dinâmica fluvial que assegura melhor as funções 

de preservação das condições necessárias ao bom funcionamento dos ecossistemas, cuja 

degradação e destruição põem em causa a sobrevivência das espécies em geral e da espécie 

humana em particular. 

 

6. Gestão dos Riscos 

QSiGA 26. Degradação de zonas costeiras (erosão, alterações hidromorfológicas, dinâmica 

sedimentar) 

De pouco serve “proteger e “valorizar” sem políticas efectivas e corajosas para a diminuição da 

emissão de gases com efeito de estufa. Sem esse esforço urgente a subida de nível das águas 

costeiras será progressiva e imparável. 

Propomos a implementação e conclusão urgentes do “Plano de remoção de infraestruturas 

transversais” em execução através da medida “PTE3PO2M26-SUP-RH”. 

QSiGA 29. Contaminação radioativa  

A continuação em funcionamento da Central Nuclear de Almaraz deve ser considerada uma 

Questão Significativa por se tratar de uma Central Nuclear obsoleta, a funcionar desde o início da 

década de 1980, que faz a refrigeração com as águas do rio Tejo. 

A autorização da continuação do funcionamento da Central Nuclear de Almaraz pós 2020, 

corresponde a uma posição errada, irracional e de gravidade extrema por parte do Governo 

Espanhol, pois a mesma poderá viabilizar que a Central de Almaraz, totalmente envelhecida e 

obsoleta, continue a trabalhar e a colocar toda a Península Ibérica em risco até ao ano de 2028. 

A Central Nuclear de Almaraz está, atualmente, muito perto de atingir os 40 anos de idade e já 

deveria ter encerrado em 2010, com perto de 30 anos de funcionamento, e quando as condições 

de segurança já o exigiam. Contudo, esta Central, que está já a funcionar desde o início dos anos 

80, acabou por não encerrar na data prevista – Junho de 2010 - devido ao facto do Governo 

Espanhol ter, contrariamente às anteriores intenções, prolongado o prazo de funcionamento da 

Central por mais 10 anos, até Junho de 2020. Agora, vimo-nos novamente confrontados, com 

mais um possível adiamento do encerramento desta Central, desta vez por mais oito anos, facto 

que é inadmissível e contrário a tudo aquilo que tem sido manifestado pelos cidadãos de Espanha 

e de Portugal.  

A Central Nuclear de Almaraz fica situada junto ao rio Tejo, na província de Cáceres, em Espanha, 

a cerca de 100 km da fronteira com Portugal e tem tido incidentes com regularidade, onde se 

incluem as duas paragens recentes dos reatores devido a avarias detetadas e existindo mesmo 

situações em que já foram medidos níveis de radioatividade superiores ao permitido. 
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Portugal pode vir a ser afetado, caso ocorra um acidente grave, quer por contaminação das águas, 

uma vez que a central se situa numa albufeira afluente do rio Tejo, quer por contaminação 

atmosférica, pela grande proximidade geográfica existente. Para além disto, Portugal não revela 

estar minimamente preparado para lidar com um cenário deste tipo, pelo que a acontecer um 

acidente grave, isso traria certamente sérios impactes imediatos para toda a bacia do Tejo, onde 

se localizam as capitais de Portugal e Espanha, a zona fronteiriça, em especial para os distritos de 

Castelo Branco e Portalegre. 

Mesmo após o encerramento o perigo não estará afastado face aos riscos de desmantelamento 

e ao desconhecimento do destino dos resíduos acumulados do período de funcionamento e 

resultantes do desmantelamento. 

O proTEJO integra o Movimento Ibérico Antinuclear (MIA) que, no sentido de acautelar a 

segurança do Ambiente e das populações de ambos os lados da fronteira, entregou uma carta ao 

Governo Espanhol, dando conta de todos os problemas e riscos de segurança que a Central 

Nuclear de Almaraz apresenta, da falta de participação e de debate sobre a extensão do seu 

funcionamento e da sua total oposição ao prolongamento do funcionamento da Central Nuclear 

de Almaraz até 2028.  

Caso o Governo Espanhol opte também por ignorar toda a participação e as expectativas legítimas 

dos cidadãos de ambos os lados da fronteira, e não realize uma Avaliação de Impacte Ambiental 

Transfronteiriça para legitimar a eventual continuação em funcionamento desta Central Nuclear 

pós 2020, o MIA irá avançar com uma queixa formal à Comissão Europeia, por incumprimento de 

diversas diretivas e convenções internacionais, nomeadamente o facto de não ter existido uma 

consulta pública, de carácter obrigatório, junto de Portugal, dado que este é um projeto suscetível 

de produzir um impacte significativo em território nacional. 

No que respeita à contaminação radiológica das águas do rio Tejo pela Central Nuclear de Almaraz 

constatámos que os relatórios do Laboratório de Proteção e Segurança Radiológica do Campus 

Tecnológico Nuclear do Instituto Superior Técnico têm vindo a reconhecer que existem níveis de 

radioatividade artificial no rio Tejo superiores aos que naturalmente são observados noutros rios 

(Zêzere, Mondego e Douro) que não suportam centrais nucleares e que indicam poderem estar 

relacionados com o funcionamento da Central Nuclear. 

São exemplo disto os seguintes trechos de um destes relatórios: 

a) “as concentrações observadas para os radionuclidos de origem artificial (Cs, 90 Sr e 3 H) são 

muito baixas e, situam se frequentemente, abaixo dos valores da atividade mínima detetável, 

com exceção do rio Tejo onde os valores em 3 H são superiores ao valor normal do fundo 

radioativo, mas, sem significado do ponto de vista dos efeitos radiológicos”; 

b) “os valores de concentração de atividade em 3 H são inferiores aos medidos no rio Tejo e da 

ordem de grandeza dos observados no rio Zêzere, nomeadamente para os rios Mondego e 

Douro, o que denota a influência no rio Tejo da Central Nuclear de Almaraz.” 
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c)  “a variação de concentração de atividade em 3 H ao longo dos meses e dos anos 2007 a 2017 

em Vila Velha e Ródão e Valada do Ribatejo, sendo a mais acentuada em Vila Velha de Ródão, 

pode, contudo, estar relacionada com o normal funcionamento da Central Nuclear de Almaraz, 

localizada em Espanha, cujos efluentes são descarregados no rio Tejo e, com o sistema de 

descargas das barragens hídricas ao longo do rio Tejo. A análise indica em geral, valores de 

atividade em 3 H mais baixos em Valada, o que é de esperar, devido à diluição ao longo do rio.” 

Importa recordar o Estado português para a responsabilidade de defender os cidadãos desta 

ameaça e da decisão inqualificável de deixar adiar de novo o seu encerramento sem um sinal de 

protesto, por não ter havido uma consulta prévia. 

Exige-se também aqui um esforço diplomático continuado e persistente do qual resulte propostas 

de implementação de medidas concretas. 

Bacia do Tejo, 12 de setembro de 2020 

Pelo proTEJO – Movimento pelo Tejo 

Ana Silva, José Moura e Paulo Constantino 

(porta vozes do proTEJO) 


