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� As Administrações de Região Hidrográfica foram 

criadas com a missão de proteger e valorizar as 

componentes ambientais das águas, e de proceder 

à gestão sustentável dos recursos hídricos. 

� Possuem como atribuição a gestão das águas, no 

âmbito do respectivo planeamento, licenciamento e 

fiscalização na respectiva área de jurisdição: 

• A Região Hidrográfica do rio Tejo 

• As Ribeiras do Oeste – por protocolo com a ARH 

do Centro, I.P. 

Enquadramento

Portugal ARH do Tejo 

Área (km2) 89 271 27 556 (31 %)

População
9 873 

200

3 809 

050
(39 %)

Número de 
concelhos

278 107 (39 %)

Frente litoral (km) 898 261 (29 %)



� Com competências na:

- Elaboração e execução dos Planos de gestão de região hidrográfica – encontrando-se à data o 

PGRH Tejo e o PBH das Ribeiras do Oeste em elaboração -, e dos planos específicos de gestão 

das águas; 

- Elaboração ou na colaboração da elaboração, tal como definido pela autoridade nacional da água, 

dos planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas, dos Planos de ordenamento da orla 

costeira – 4 POOC em vigor na área sob jurisdição da ARH do Tejo, I.P., e dos Planos de 

ordenamento dos estuários na área da sua jurisdição - Plano de Ordenamento do Estuário do 

Tejo (em  elaboração);

Enquadramento



� A publicação da Directiva Quadro da Água (DQA), transposta para o direito português através 

da Lei da Água - Lei nº58/2005 de 29 de Dezembro, e Decreto-Lei nº77/2006, de 30 de Março, 

introduziu conceitos fundamentais para a gestão do território, designadamente de: 

- Gestão por Bacia Hidrográfica.

- Massa de Água: enquanto unidade fundamental de gestão para a definição de objectivos 

ambientais e programas de medidas.

- Valor económico da água: integração do princípio do utilizador-pagador e poluidor-pagador.

Enquadramento - Directiva Quadro da Água – DQA/Lei da Água



� A publicação da Directiva Quadro da Água (DQA), introduziu ainda o conceito de: 

Estado das águas - de superfície e subterrâneas; interiores, de transição e costeiras -, alterando o 

modo como a água é considerada no ordenamento e planeamento, assim como na gestão dos 

recursos hídricos, considerando deste modo:

- a compatibilização de forma integrada da utilização sustentável desses recursos com a sua 

protecção e valorização, bem como com a protecção de pessoas e bens contra fenómenos 

extremos associados às águas.

- o planeamento e regulamentação das utilizações dos recursos hídricos das zonas que com eles 

confinam, de modo a proteger a quantidade e a qualidade das águas, os ecossistemas aquáticos e 

os recursos sedimentológicos.

Estabelecendo que até 2015, todas as massas de água devem atingir o 
BOM ESTADO

Enquadramento - Directiva Quadro da Água – DQA/Lei da Água



� Enquanto Utilizadora de Cartografia 

1. Cartografia de referência como:

� CM M888 � IGeoE

� CAOP � IGP

� Batimetria � IH

� Áreas Protegidas � ICNB

� PDM, PU, PP e REN � CM

� DQA

� Enquanto Produtora de Cartografia

1. Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH)

2. Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC)

3. Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo (POE)

4. Informação associada a Utilizações de Recursos Hídricos e Ocupações de Domínio 
Hídrico

A ARH



� Utiliza como Cartografia de Referência:

1. Cartografia Militar série M888 � Instituto Geográfico do Exército

2. Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) � Instituto Geográfico Português

3. Batimetria � Instituto Hidrográfico

4. Áreas Protegidas � Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade

5. Ortofotomapas 2004/2006  (2009 em aquisição)� Instituto Geográfico Português

6. PDM, PU, PP e REN � Câmaras Municipais

A ARH do Tejo, I.P., enquanto Utilizadora 



� Directiva Quadro da Água (DQA)/Lei da Água

• Categorias de massa de água: rios, lagos, águas de transição ou costeiras (classificação: 

natural, fortemente modificada ou artificial)

• Tipos de massas de água

• Massas de água (unidades de gestão da água)

• Zonas Protegidas (zonas sensíveis, zonas vulneráveis e sensíveis, áreas de infiltração 

máxima …).

� Directiva INSPIRE

• A ARH do Tejo, I.P. está a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos para posterior 

implementação.

� Sistema de coordenadas oficial

• PT-TM06- ETRS89: em utilização na ARH do Tejo, I.P. desde 1 de Julho de 2010, após 

transformação de toda a cartografia existente nesta entidade.

A ARH do Tejo, I.P., enquanto Utilizadora atende ainda:



A ARH do Tejo, I.P., enquanto Produtora

1. Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Plano de Bacia Hidrográfica das 

Ribeiras do Oeste

No âmbito destes planos está a proceder-se à elaboração de cartografia que permita :

• A avaliação dos estado das Massas de Água

• A localização geográfica das zonas protegidas definidas ao abrigo da alínea jjj) do Art. 4º

da Lei da Água (p.e. as zonas de infiltração máxima)

• A identificação do Domínio Público Hídrico

• A delimitação de Zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias



A ARH do Tejo, I.P., enquanto Produtora

2. Planos de Ordenamento da Orla Costeira 

(POOC)

� Planos a 2 escalas: ordenamento à 1:25.000 e 

implementação/gestão dos usos das praias 

balneares (Planos de Praia) à 1:2.000 com 

indicações para projecto

� Como constrangimentos da cartografia dos 

POOC de 1ª Geração destaca-se a falta de 

uniformização:

Implementação/gestão

- Planos de Praia: apresentam bases e programas 

com graus de detalhe muito díspares

Extracto do Plano de Praia da Lagoa de Albufeira - POOC Sintra - Sado



A ARH do Tejo, I.P., enquanto Produtora

Ordenamento

- Plantas de Síntese com diferentes 

abordagens, designadamente no que 

diz respeito: à qualificação do solo, 

verificando-se discrepâncias nas 

classes de espaço com efeitos mais 

evidentes em zonas de fronteira entre 

POOC; 

- Plantas de Condicionantes: Não é

apresentada a demarcação (ainda que 

a título indicativo) do Domínio Público 

Marítimo no POOC Alcobaça-Mafra.

Análise da zona de fronteira , delimitada nas Plantas Síntese, dos POOC 
Alcobaça-Mafra e Sintra-Sado



A ARH do Tejo, I.P., enquanto Produtora

� Neste momento estão a ser 

desenvolvidos os trabalhos 

preparatórios para a elaboração de 

um POOC único para a área de 

jurisdição da ARH do Tejo, I.P.
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