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1. Disponibilidades 

versus necessidades
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Disponibilidades versus necessidades

Dos 10 anos mais secos 8 ocorreram
depois de 1990.

As últimas 4 décadas foram as mais
quentes desde 1931.

Diminuição da Precipitação: cerca de 20
mm por década.

Aumento da temperatura máxima do ar:
fevereiro 2020 foi o 5º mais seco desde
1931 (mais seco em 2012).

Menor reposição dos 
volumes armazenados 
quer nas albufeiras quer 
nas águas subterrâneas

Dificuldades em atingir 
o Bom estado das 
massas de água

Nas regiões do Alentejo e do Algarve a
precipitação tem vindo a diminuir ao longo dos
últimos anos, nomeadamente desde 2000.
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Disponibilidades versus necessidades

A escassez de água define-se como a carência de recursos
hídricos disponíveis face ao que seriam os suficientes para
atender às necessidades de água numa região.

WEI+ inferior a 10% - Sem Escassez 

WEI+ entre 10% e 20% - Escassez Reduzida 

WEI+ entre 20% e 40% - Escassez moderada 

WEI+ superior a 40% - Escassez severa 

 

Bacias hidrográficas com maior índice de escassez (20% a 40%):
• Ribeiras do Oeste,
• Sado,
• Mira,
• Guadiana e
• Ribeiras do Algarve
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Disponibilidades versus necessidades
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percentagem de volumes captados por setor, o
que representa 73% para a agricultura seguido do
setor urbano com 19%
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• volume captado pelo setor agrícola, por origem de água e
por região hidrográfica (hm3)

• as bacias do Tejo e das Ribeiras do oeste é onde ocorrem os
maiores consumos

• Na região Norte a principal origem de água usada na
agricultura é subterrânea e a partir da bacia do Tejo para sul
a principal origem é superficial
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Disponibilidades Necessidades
Novas origens

Reutilização

Novas barragens

Dessalinização

... 

Disponibilidades versus necessidades



2. Abordagem legal 

e desafios
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Abordagem legal

Regulamento UE 
2020/741 (05/06/2020)

Requisitos mínimos de qualidade 
para rega agrícola com água 
residual tratada de ETARU

Aplicável à produção de água 
para reutilização

Abordagem fit-for-purpose

Abordagem multibarreira

Plano de gestão dos riscos

Avaliação do risco: avaliação 
qualitativa, semiquantitativa ou 
quantitativa

Licença de produção (opcional 
licença de utilização)

DL 119/2019 (21/8/2019)

Inclui outros usos e outras 
origens de água para reutilização 
(ApR)

Aplicável à produção e uso de 
água para reutilização 

Mesma abordagem

Mesma abordagem

Mesma abordagem. Incluído nas 
licenças 

Mesma abordagem

Ambas as licenças

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

(em linha com o REGULAMENTO)
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Desafios

Segurança

Tecnologia

Aceitação pública

Localização

• Qualidade da água e práticas que 
assegurem a proteção da saúde 
pública e do ambiente (recursos 
hídricos)

• Tecnologias robustas e confiáveis 
para tratamento de água com 
qualidade adequada ao fim a que 
se destina e ambiente envolvente

• O público deverá ter informação 
adequada que promova a 
aceitação da prática

• Distância entre os locais de 
produção e águas tratadas e os 
possíveis pontos de utilização
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Licenciamento

Licença para 
produção

Licença para 
utilização

Licença para 
produção e 
utilização

Pareceres prévios 

vinculativos: ARS 

(todos os projetos)

DRAP (usos 

agrícolas)

• Sistemas Centralizados • Sistemas Descentralizados
& em Simbiose
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Avaliação do Risco

Avaliação do risco

Perigos

Quem faz

Licença

• Abordagem semi-quantitativa suportada em escalas 
de importância*

• Saúde pública e ambiente

• Entregue com o requerimento de pedido de licença

• Conteúdo microbiológico

• Substâncias químicas (avaliação suportada na 
abordagem combinada descrita na lei da água, para 
as águas residuais)

• Produtor de ApR (desde a produção até ao ponto de 
entrega) / Utilizador final (desde o ponto de entrega 
ao ponto de aplicação)

• Envolvência de autoridades/entidades para 
informação e auxílio (e.g. R&D)

• Valida o processo de avaliação e gestão do risco

• Condições: Definição de medidas para o controlo do 
risco

*Rebelo, A., Quadrado, M., Franco, A., Lacasta, N., & Machado, P. (2020). Water reuse in Portugal: New legislation trends to support the 
definition of water quality standards based on risk characterization. Water Cycle, 1, 41–53. https://doi.org/10.1016/j.watcyc.2020.05.006



Diretrizes Técnicas

A Agência Portuguesa do Ambiente desenvolveu
diretrizes com procedimentos e orientações para:

• Processo de licenciamento
• Avaliação de riscos ambientais e

de saúde
• Seleção de barreiras e controlo

de medidas
• Programas de monitorização
• Sinalização

Informações adicionais disponíveis em: 
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=11&su
b3ref=1584 

Disponível em: 
https://apambiente.pt/_zdata/Po
liticas/Agua/Licenciamento/ApR/
APA_Guia_Reutilizacao_v1.pdf
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Exemplos: Abordagem Multibarreira

Aspetos 
críticos

Tipo de rega

Presença humana

Conteúdo microbiológico + 
Potencial de recrescimento ou 

recontaminação

Barreiras

Métodos de rega específicos

Horários de rega para evitar 
público

Desinfeção + pós-cloragem

Objetivo

Reduzir o contato da água com 
a cultura agrícola e 

trabalhadores 

Evitar a presença de público 
durante a rega: Diminuir a 

probabilidade de contato entre 
a água e as pessoas

Reduzir o teor de 
microrganismos a um nível 

aceitável + reduzir o potencial 
de recrescimento ou 

recontaminação



3. Alguns números
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Mapeamento da potencial oferta-procura

Cruzamento da informação georreferenciada
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Mapeamento da potencial oferta-procura

Cruzamento da informação georreferenciada
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Reutilização de água na Europa

• Chipre: A reutilização de
água representa cerca de
16% do volume total das
necessidades de água

CHIPRE
• 75% REGA AGRICOLA
• + recarga de aquíferos

• Malta: Com
a entrada em
funcionamen
to da 2ª
ETAR, o
número
tende para
valores
acima dos
90%

ESPANHA
• 65% REGA AGRICOLA

> 10%

> 90%

> 60%

potencial 
reutilização
(Estudo CE 2015)

PT

57 
Mm3/ano

UE

3222 
Mm3/ano

Metas Portugal:
10% a 20% (10 anos) 



18

Portugal: Exemplo para rega de golfe

Nt
Pt

ETAR da Quinta do Lago, Algarve
• 22% da água tratada é reutilizada

• 97% Golfe
• 3% Rega de espaços urbanos
• 25% dos nutrientes (N e P) 

“recuperados”



19

• Produção hidropónica

• Cerca de 30 a 50% das águas de
escorrência são produzidas no
período seco

• Podem suprimir até 15% das
necessidades de rega de culturas
adjacentes (e.g. citrinos,
romãzeiras, abacateiros)

• Podem reduzir entre 10-12%
os consumos de N e P

Processos em Simbiose
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Transição para a Economia Circular: Reutilização para 
suporte de ecossistemas
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Rega de campos de golfe e espaços verdes

Resort de luxo Zona de sapal Golfes Intrusão salina

• Redução do consumo 

de água subterrânea

• Proteção das águas 

subterrâneas contra a 

intrusão salina

• Redução das 

descargas diretas 

sobre as águas 

superficiais

• Redução do consumo 

de fertilizantes 

(recuperação de 

nutrientes)

• Promoção no uso 

eficiente da água 

porque a produção de 

ApR é limitada

QUINTA DO LAGO
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Outros exemplos



4. Considerações finais
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Aviso POSEUR-12-2020-07

Aviso-Concurso destinado a Investimentos necessários à reutilização de águas residuais

tratadas, com vista a possibilitar uma gestão integrada de recursos hídricos em zonas

consideradas de escassez.

DATA DE ABERTURA: 4 DE JULHO DE 2020 
DATA DE FECHO: 15 DE OUTUBRO DE 2020

TIPOLOGIA
• Investimentos em melhorias nos sistemas de tratamento de águas

residuais urbanas, para produção de ApR, através da instalação ou
incremento de etapas de afinamento do tratamento existente;

• Construção de infraestruturas de armazenamento e transporte de
ApR em conduta, até local onde possa vir a ser acedida por
qualquer utilizador final

6
M€

Investimentos devem estar enquadrados num: 
• Plano Regional de Eficiência Hídrica
• Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) 
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Notas Finais: Reutilização de Água

Os projetos 
devem ter 
um custo-
benefício 
associado

Os projetos 
devem ser 
viáveis e 

confiáveis

A prática 
deve ser fit-

for-purpose e 
suportada 

em avaliação 
do risco

Deve 
assegurar a 
proteção da 

saúde 
pública e do 

ambiente

PROMOÇÃO DA

ACEITAÇÃO PÚBLICA



OBRIGADO


