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RESUMO 

A necesidade de protexer os recursos hídricos e os ecosistemas 

acuáticos por motivos ecolóxicos é, hoxe en día, indiscutible, sendo o 

vertido de augas residuais un dos principais factores de presión sobre 

eles. Así, a pesar de que os problemas de saúde e medio ambiente, con 

respecto á auga, entrecruzan unha gran cantidade de veces desde a 

perspectiva do ser humano, o tema que nos ocupou foi só o 

achegamento ao valor ambiental da auga e a protección que se lles deu 

a este respecto. 

O obxectivo da nosa disertación é, polo tanto, determinar se o 

réxime xurídico para o vertido de augas residuais é adecuado ou non 

para garantir a protección, rexeneración e conservación da auga. 

Partindo desta cuestión, no ámbito da protección das augas, 

procedeuse a unha presentación e análise da evolución do marco legal 

para o vertido de augas residuais, primeiro a nivel da Unión Europea, 

tendo en conta a adhesión de Portugal ás comunidades europeas e, 

despois, en Portugal. De feito, nun primeiro momento, analizamos a 

evolución política e normativa dentro da Unión Europea, onde as 

regras relativas ao vertido de augas residuais xurdiron con 

preocupacións non só sanitarias, senón tamén ambientais. E, nun 

segundo paso, realizamos un percorrido pola lexislación vixente 

actualmente, no ordenamento xurídico portugués, relativa á protección 

ambiental das augas, concretamente no que se refire aos vertidos de 

augas residuais. 

O presente traballo estrutúrase en sete capítulos. 

No capítulo I facemos un breve percorrido pola aparición do 

medio ambiente nos tratados e, en particular, sobre a política e o 
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dereito da UE sobre protección das augas. Esta análise céntrase tanto 

na evolución das normas legais como nos programas de acción 

comunitaria no campo do medio ambiente, o que nos permite 

comprobar que, a pesar da inexistencia, ab initio, dunha base legal 

para a elaboración de normas ambientais, o foco inicial de a 

protección das augas baseábase esencialmente na aplicación de 

estándares de calidade ou valores límite de emisión (VLE), adoptados 

en función dos diferentes problemas que se estaban a formular aos 

diferentes usos da auga. Posteriormente, tendo xa un marco legal 

ambiental e á vista das ineficiencias detectadas e críticas sinaladas coa 

aplicación de medidas illadas, comezou a adoptarse o chamado 

“enfoque combinado”, que consiste no control de vertidos aos 

recursos hídricos a través do establecemento de VLE que contemplen, 

de xeito integrado, tanto a avaliación das características do medio 

receptor, como a avaliación da tipoloxía dos contaminantes xerados e 

as características do o propio rexeitamento. 

Comprobámolo así, que o sistema regulador da UE evolucionou 

gradualmente cara a un marco regulador máis completo, cun enfoque 

combinado de normas e transversais, baseado nunha perspectiva de 

xestión da contaminación no dominio da auga e outros compoñentes 

do medio ambiente. 

Unha vez expostos os avances lexislativos no campo da 

protección das augas e tendo en conta o elevado número de actos 

adoptados, para unha mellor comprensión da análise realizada e do 

estudo desta materia, procedemos, por último, á elaboración dunha 

táboa indicando os distintos actos lexislativos aprobados, o obxecto de 

incidencia, as medidas adoptadas e a súa validez. 

A continuación, no capítulo II, damos unha conta máis detallada 

da evolución xurídica comunitaria das normas sobre vertidos de augas 

residuais. Aquí, realizamos unha análise exhaustiva das directivas que 

teñen como obxectivo protexer a auga contra as verteduras de augas 

residuais, facendo referencia á xurisprudencia do Tribunal de Xustiza 

da Unión Europea. Neste contexto, observamos que a UE comezou 

dando prioridade á loita contra a contaminación das augas 

superficiais, non mostrando o mesmo fervor con respecto á 

contaminación das augas subterráneas e costeiras, situacións que 
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chegarían a estar cubertas pola Directiva Marco da Auga (DMA), e 

que, por suposto, quedará reflectido na ineficacia de varias medidas 

adoptadas, tendo en conta o ciclo hidrolóxico natural da auga. 

Neste capítulo centrámonos, en particular e en detalle, na 

Directiva 91/271/CEE, que regula a recollida e tratamento de augas 

residuais urbanas e certas verteduras de augas residuais industriais, 

tendo en conta que é un dos instrumentos fundamentais da UE para a 

protección dos recursos hídricos contra as fontes tópicas de 

contaminación. Así, tendo en conta a súa relevancia, tamén 

analizamos a súa aplicación en Portugal, presentando as distintas 

decisións adoptadas nesta materia polo Tribunal de Xustiza da Unión 

Europea. 

Finalmente, no que respecta á lexislación comunitaria, no capítulo 

III presentamos o marco legal actual en materia de vertidos de augas 

residuais, onde tratamos en profundidade a DMA. Neste capítulo 

comezamos facendo unha referencia especial á relación entre o “bo 

estado” das augas e os principios de prevención e precaución e, a 

continuación, procedemos á análise das normas con impacto directo 

no control descargas das augas residuais, indicando as principais 

cuestións legais que xorden. Entre as distintas normas legais 

analizadas, dedicamos unha atención específica e detallada á DMA, 

xa que, coa súa adopción, estableceuse un marco de acción para 

protexer os distintos tipos de auga, co obxectivo principal de protexer 

e mellorar todas as masas de auga, co fin de acadar, como moi tarde 

en 2027, un bo estado ecolóxico e químico das augas superficiais e un 

bo estado cuantitativo e químico das augas subterráneas. 

Na análise crítica e detallada da DMA, recorremos á 

interpretación e exploración do seu contido normativo e á doutrina e 

xurisprudencia comunitarias existentes, o que nos permitiu constatar e 

confirmar, de inmediato, o cambio de paradigma que representou no 

que respeta á xestión da auga. Entre as medidas máis significativas da 

DMA, que presentamos, están: a introdución do valor ambiental da 

auga, chamado “estado ecolóxico”; a protección das augas e dos 

ecosistemas acuáticos asociados, que abrangue non só as augas doces 

senón tamén as costeiras; planificación da auga a nivel das concas 

fluviais; a política de prezos da auga, co fin de fomentar o seu uso 
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eficiente e a recuperación dos custos dos servizos de auga, incluído o 

saneamento; e o acceso á información e participación dos axentes 

económicos implicados na xestión da auga e dos cidadáns en xeral. 

Na investigación levada a cabo, evidenciamos, polo tanto, os 

innumerables cambios que a DMA supuxo con respecto á xestión da 

auga, sen deixar de presentar, non obstante, as distintas dificultades ou 

debilidades relacionadas coa súa aplicación, e as críticas que se lle 

poidan sinalar. Entre as principais críticas, referímonos ao 

mantemento dunha profusión de normas en varios diplomas 

diferentes, a escasa precisión de varios dos conceptos empregados, a 

alta complexidade da DMA e a deficiente técnica lexislativa 

empregada, desordenada e difícil de entender, feitos que dificultan a 

súa interpretación e aplicación. Por último, defendemos a revisión do 

marco legal para a protección do dominio da auga, incluída a DMA, 

para cubrir, de xeito expreso e claro, a planificación territorial, os 

fluxos ecolóxicos e o cambio climático. Ademais, sostemos que se 

debería levar a cabo unha sistematización e simplificación, na medida 

do posible nun único novo diploma, dos distintos mecanismos que se 

deben adoptar para acadar o “bo estado” de todas as masas de auga. 

Unha vez cuberto e avaliado o marco xurídico comunitario, no 

capítulo IV comezamos a nosa aproximación á defensa da calidade 

das augas, como vector de protección ambiental, no sistema xurídico 

nacional. Así, comezamos identificando as augas obxecto do noso 

estudo e logo presentamos a clasificación das augas continentais. 

Nesta sede ocupámonos da cuestión legal relacionada coa propiedade 

das augas, listando os distintos tipos de augas e as súas 

especificidades no ámbito lexislativo. Alí descubrimos que a 

lexislatura portuguesa avanzou cara á filosofía inherente á DMA e 

estableceu, ex novo no noso ordenamento xurídico, a xestión conxunta 

de augas continentais ou doces e augas salgadas. En efecto, o sistema 

xurídico portugués, baseado nos principios ambientais de prevención 

e precaución, require que todos, independentemente da propiedade das 

augas (públicas ou privadas), obteñan un título de uso polos usos que 

teñan, ou poidan ter, un impacto significativo no dominio da auga. 

Neste capítulo, tamén procedemos cunha exposición sobre as 

orixes, alcance e diversos tipos de contaminación das augas, así como 
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sobre as normas de calidade das augas, todo co fin de delimitar o 

obxecto do noso estudo. Finalmente, facemos algunhas consideracións 

sobre a política portuguesa da auga para a defensa da calidade da auga 

á luz dos principios comunitarios, facendo unha referencia específica 

ao actual Plan Nacional de Augas. 

A investigación realizada neste capítulo permítenos comprender 

non só os aspectos xerais do réxime xurídico portugués para a 

protección ambiental das augas, senón tamén que, se as augas 

residuais non se tratan antes de ser liberadas ao medio, é unha das 

causas de gran impacto negativo tanto na calidade das augas 

superficiais como na calidade das augas subterráneas. É por iso que a 

loita contra o vertido de augas residuais sen tratar xurdiu como unha 

prioridade na política de xestión e protección da auga dentro da Unión 

Europea e, en consecuencia, en Portugal. 

Unha vez definidos os aspectos xerais relacionados coas augas 

obxecto de estudo, así como a fonte de contaminación a combater, no 

capítulo V trazamos a imaxe actual da organización administrativa no 

campo da auga en Portugal, onde damos conta das principais 

entidades con competencias no ámbito da xestión da auga, sobre todo 

no referente ás augas residuais. A nosa presentación e valoración, polo 

tanto, céntrase na presentación das principais competencias das 

entidades con funcións lexislativas, administrativas e de xestión no 

sector da auga, esencialmente aquelas que teñen relevancia no que 

respecta ao control da contaminación procedente de fontes tópicas e, 

simultaneamente, co obxectivo de protexer, conservar e reparar os 

recursos hídricos. Esta visión permitirá unha mellor comprensión do 

réxime xurídico das verteduras de augas residuais e, ao mesmo tempo, 

servirá para determinar a contribución que cada unha destas entidades 

pode ter para unha boa xestión das verteduras. 

Entre as distintas entidades existentes, centrámonos en: o 

Ministerio de Medio Ambiente e Acción Climática, que está 

encargado, case exclusivamente, das funcións do foro lexislativo; a 

Axencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA), que reúne a maior 

parte das habilidades para levar a cabo a xestión da auga; a Inspección 

Xeral de Agricultura, Mar, Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio (IGAMAOT), cuxo obxecto principal é a inspección sobre 
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o cumprimento das normas e a aplicación do sistema administrativo 

ambiental; a Entidade Reguladora dos Servizos de Auga e Residuos 

(ERSAR), cuxa misión é regular e supervisar, entre outros, o sector do 

saneamento de augas residuais urbanas; o Consello Nacional da Auga 

(CNA), un órgano consultivo do goberno portugués no campo da 

planificación e xestión sostibles da auga; os Concellos da Rexión 

Hidrográfica (CRH), órganos de consulta e apoio da APA en materia 

de recursos hídricos; as Comisións de Desenvolvemento e 

Coordinación Rexional (CCDR), servizos descentralizados do 

Ministerio de Medio Ambiente, con diversas competencias no campo 

do medio ambiente, nomeadamente en termos de participación cidadá; 

e as Entidades Xestoras dos Sistemas de Saneamento de Augas 

Residuais, que poden ser propiedade do Estado ou das comarcas e que 

asumen diferentes formas de goberno. Finalmente, observaremos a 

importancia do Fondo Ambiental como instrumento financeiro para 

apoiar políticas de desenvolvemento sostible que contribúan á 

protección dos recursos hídricos. 

Neste capítulo destacamos a concentración de poderes que reúne 

actualmente a APA e expoñemos as principais críticas que se fixeron 

ao respecto. De feito, no mundo da xestión da auga e, en particular, no 

que respecta ao control das verteduras de augas residuais, a pesar de 

que hai varios actores, APA é sen dúbida a principal entidade, tendo 

en conta as súas responsabilidades, concentrando a maioría das 

funcións esenciais.  

No capítulo VI procedeuse á análise do réxime xurídico dos 

vertidos de augas residuais, a investigación levada a cabo 

evidenciando a súa incuestionable relevancia. Comezamos a nosa 

viaxe coa enunciación do marco lexislativo básico a nivel nacional, 

que subxace no mencionado réxime, e logo presentamos a evolución 

que rexistrou, así como as dificultades relacionadas coa súa 

aplicación. Neste contexto, reflexionamos sobre as nocións legais de 

vertedura, augas residuais e os distintos tipos de augas residuais, así 

como as súas implicacións. Esta exéxese permitiunos comprobar que 

estamos ante un enredo de normas, cun alto carácter técnico, dispersas 

en diversos diplomas, o que non sempre facilita a súa interpretación e 

aplicación eficiente. Ademais, o traballo emprendido demostrounos 
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que as distintas preguntas que se poden facer gozan dun nivel de 

tratamento xurídico aínda incipiente no dereito portugués, 

nomeadamente á luz do dereito ambiental. 

No ámbito deste capítulo referímonos á reutilización de augas 

residuais tratadas no lugar do seu vertido. Así, facemos unha 

referencia especial á chamada “economía circular”, que ten como 

obxectivo, in casu, promover o uso (reutilización) de augas residuais, 

debidamente tratadas, para outros usos, nomeadamente agrícolas 

(regadíos), industriais e acuícolas, non só para fomentar un uso cada 

vez máis racional da auga, paliando a escaseza en certas rexións, 

senón tamén co obxectivo de protexer e mellorar o estado das masas 

de auga, eliminando ou reducindo o maior número posible de vertidos 

ao dominio da auga. 

Finalmente, no capítulo VII abordamos aqueles que consideramos 

os principais medios de protección que se adoptaron co obxectivo de 

protexer o dominio da auga, contra as verteduras de augas residuais, 

facendo unha análise dos principais problemas que convocan ou 

enfrontan. 

Tradicionalmente, os medios de protección pódense dividir, 

grosso modo, en dúas grandes categorías: medios preventivos e 

medios represivos. Non obstante, a división enunciada non é aceptada 

por gran parte da doutrina, nomeadamente no ámbito preventivo. Por 

este motivo, decidimos presentar os medios de tutela que 

tradicionalmente caberían alí, sen sometelos a ningunha nomenclatura 

anterior. Neste marco, trataremos a planificación da auga, a avaliación 

ambiental, os acordos ambientais e as licenzas. En canto ás medidas 

de protección represiva e restauradora, isto incluirá la infracción 

administrativa, la protección penal e finalmente la responsabilidade 

ambiental. 

Así, no que respecta á planificación da auga, comezamos o noso 

traballo coa presentación das súas principais características, para 

demostrar a súa relevancia como medio de controlar as verteduras de 

augas residuais. Neste contexto, referímonos ao Plan Nacional de 

Augas e aos distintos ciclos de planificación dos plans de cunca 

fluvial, cunha mención especial aos ríos compartidos con España. Esta 
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análise permitiunos observar os diversos problemas aos que se 

enfronta, na nosa opinión, a planificación portuguesa da auga. 

En canto á avaliación ambiental, facemos unha breve referencia 

aos réximes xurídicos establecidos e obxectivos trazados, destacando 

as súas vantaxes como medios de carácter preventivo, que concretan 

os principios de prevención e precaución, con innegable relevancia no 

campo da xestión da auga, e na protección da auga fronte ás 

verteduras de augas residuais. Ademais, somos conscientes dos 

principais problemas legais que teñen estes réximes e que deberían 

corrixirse. 

Con respecto aos acordos ambientais, elaboramos un breve marco 

sobre a súa aparición e, a continuación, procedemos á súa análise no 

ámbito da auga e, en particular, no que se refire á vertedura de augas 

residuais. En efecto, prevendo o Decreto lei n.º 236/98, do 1 de 

agosto, dous tipos de acordos: os contratos de adaptación ambiental e 

os de promoción ambiental, procedemos á interpretación e análise 

crítica das normas vixentes, presentando as varias doutrinais 

existentes, posicións e xustificando a posición que adoptamos. 

Á licenza das verteduras dedicamos un estudo exhaustivo e 

crítico, xa que a licenza é unha condición sine qua non para o 

rexeitamento de calquera tipo de augas residuais no dominio da auga. 

A este respecto, damos conta dos deberes dos titulares da licenza de 

descarga, da precariedade da licenza e dos principais problemas que 

xorden con respecto a estes asuntos, suxerindo os cambios de lege 

ferenda que parecen pertinentes e apropiados. Da análise realizada, 

resaltamos a necesidade de facer máis transparente o proceso de 

concesión de licenzas de descarga, permitindo a participación de toda 

a sociedade civil nunha cuestión que consideramos de gran 

importancia para a protección dos recursos hídricos. Por outra banda, 

entendemos que a concesión da licenza de descarga – medios de 

protección preventiva – debe combinarse cun sistema eficaz e 

eficiente de supervisión e inspección, baixo a pena de non acadar os 

obxectivos previstos. 

Finalmente, chegamos ás medidas de tutela represiva e 

restauradora. 
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No ámbito das infraccións administrativas, tendo en conta a súa 

alta relevancia, facemos unha exposición sobre a evolución do réxime 

xurídico das infraccións ambientais, presentando as principais 

novidades e cuestións xurídicas suscitadas coa Lei Marco de 

Infraccións Ambientais (LQCA). Por outra banda, somos conscientes 

das distintas infraccións administrativas previstas para a protección do 

dominio hídrico fronte aos vertidos de augas residuais, así como da 

importancia da supervisión e inspección, procedendo a unha análise 

crítica da intervención da administración neste asunto e suxerindo 

algúns cambios tanto en termos lexislativos como en termos de 

actuación das entidades competentes. 

En canto á protección criminal, o noso enfoque consiste nunha 

breve avaliación dos tipos criminais de protección ambiental e, en 

particular, das augas. Así, identificadas as regras penais que pretenden 

protexer a auga como un ben colectivo, expoñemos os principais 

problemas e controversias xurídicas ás que se enfronta o dereito penal 

para a protección do medio ambiente e os seus distintos compoñentes, 

en concreto, da auga. A este respecto, referímonos ao delito de 

contaminación, así como ás súas especificidades e dificultades de 

aplicación, nomeadamente polos problemas da relación causal, o uso 

de conceptos indeterminados, ao que tamén se engade a cuestión da 

identificación e delimitación das situacións subsumibeis ao tipo. 

Feitos que, xunto co actual sistema de delitos administrativos 

ambientais, que prevé unha ampla gama de actividades ilegais, o 

establecemento de multas de alto valor e a posibilidade de aplicar 

unha ampla gama de sancións auxiliares, ademais da menor 

formalidade da infracción administrativa e a atribución ás entidades 

administrativas de supervisión e inspección do papel central da 

selección sobre o que debería ou non estar suxeito a tutela penal, 

amosaron unha preferencia e predominio no uso da tutela 

administrativa en comparación coa criminal. 

Por último, dedicamos o noso estudo á responsabilidade 

ambiental en canto á reparación de danos causados pola auga. 

Comezamos esta tarefa cunha exposición e reflexión sobre as regras 

de responsabilidade civil subxectiva contidas na lexislación sobre 

augas, dende 1998. Despois deste traballo, procedemos á análise da 
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responsabilidade civil polos danos nas augas no réxime xurídico de 

responsabilidade ambiental , resultante da transposición da Directiva 

2004/35/CE, presentando a noción de dano, así como as 

características fundamentais dese réxime e indicando as súas vantaxes 

en relación coas normas previstas na lexislación sobre augas. 

Rematamos cunha avaliación crítica destes réximes, tendo en conta 

tamén as principais dificultades na súa aplicación. 

Sen prexuízo das opinións e sínteses que fomos enunciando ao 

longo do traballo, pechamos a disertación coa presentación das 

principais conclusións ás que se chegou. Entre eles, destacamos que o 

amplo marco normativo é globalmente adecuado para a protección 

ambiental prevista do dominio da auga. Non obstante, o certo é que a 

súa eficacia e execución son deficientes, sendo absolutamente vitais, 

para unha protección efectiva das augas, a existencia dunha 

supervisión e inspección eficaces, sen prexuízo do necesario e 

indispensable seguimento do desenvolvemento científico e técnico. En 

verdade, o maior problema non se atopa en ausencia de lexislación nin 

na lexislación existente, aínda que, por suposto, pode mellorarse. De 

feito, a lexislación é ampla e inclúe os instrumentos fundamentais 

para reducir ou eliminar a contaminación causada polas verteduras de 

augas residuais. Na nosa opinión, o gran obstáculo reside na falta de 

cumprimento efectivo das regras e dos plans definidos. 

 

 



INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural essencial ao equilíbrio do planeta 

Terra, imprescindível para a sobrevivência dos ecossistemas naturais e 

para a regulação do clima. É, ainda, um bem crucial para a vida hu-

mana, tendo sido, ao longo da História da Humanidade, um recurso 

natural fundamental para o desenvolvimento social e económico1 das 

Comunidades Humanas. 

Esse desenvolvimento implicou e implica diversos tipos de pres-

sões sobre a água. Embora o ciclo da água assegure, de forma ininter-

rupta e contínua, a sua renovação na Natureza, as aludidas pressões 

existentes sobre a água, mormente sobre a água doce, interferem de 

modo significativo sobre a capacidade natural de regeneração deste 

recurso.2 Assim, estamos perante um recurso renovável, mas limitado 

e com tendência para a escassez. 

Acresce que, apesar de existir água em abundância no nosso pla-

neta, a água doce corresponde a cerca de 3% do total da água existen-

te, sendo certo que 2% dessa água se encontra nas calotes polares, nos 

glaciares e nos lençóis freáticos subterrâneos. Estima-se que apenas 

cerca de 30% do total da água doce esteja acessível, sendo objeto de 

___________ 

1 Sobre a imprescindibilidade da água e com dados recentes poderá ver-se, entre outros, 

VALLE MELENDO, Javier, “El agua, un recurso cada vez más estratégico”, Cuadernos 

de estrategia, n.º 186 (exemplar dedicado à El agua: ? fuente de conflicto o coopera-

ción?), 2017, pp. 71-118. 
2 GONZÁLEZ-ANTÓN ÁLVAREZ realça que a pressão exercida sobre a quantidade e a 

qualidade da água, denominada por “stress hídrico”, provoca sérios problemas que vão 

desde a poluição à destruição de ecosistemas, a secas e inundações, reclamando uma res-

posta multidisciplinar de gestão dos recursos hídricos. GONZÁLEZ-ANTÓN 

ÁLVAREZ, Carlos, “Los retos del Derecho del Agua”, El Derecho Administrativo en el 

umbral del siglo XXI. Homenaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, F. Sosa Wag-

ner (coordenador), tomo III, Tirant lo Blanc, Valencia, 2000, p. 3813. 
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utilização intensiva nas mais variadas atividades humanas. Sublinhe-

se, ainda, que nos últimos anos tem-se registado uma crescente procu-

ra de água, o que poderá provocar, até 2030, uma escassez mundial no 

abastecimento de água na ordem dos 40%.3 

Por outro lado, a multiplicidade de usos que se vêm dando à água 

tem contribuído para uma elevada poluição tanto de pequenos cursos 

de água como dos grandes rios e lagos e bem assim das águas subter-

râneas. Esta situação constitui, há algumas décadas, uma das princi-

pais preocupações ambientais da comunidade internacional, da União 

Europeia (UE) e dos Estados-membros. 

Com efeito, nas últimas décadas, os recursos hídricos vinham so-

frendo uma acelerada deterioração, em virtude da pressão provocada 

pelo crescente desenvolvimento agrícola, industrial e urbano. Com 

vista a assegurar a sua proteção e recuperação, os Estados têm desen-

volvido múltiplas ações e adotado inúmeras medidas para a proteção 

deste fulcral componente ambiental, quer a nível da comunidade in-

ternacional4, quer a nível da UE, quer a nível nacional. 

De facto, o elevado crescimento económico registado após a Se-

gunda Guerra Mundial e a poluição hídrica associada promoveram, 

essencialmente a partir da década de 70 do século XX, uma crescente 

sensibilização para os temas ambientais, com realce para a proteção 

da água, dada a sua elevada relevância e as nefastas consequências da 

sua degradação.5 

___________ 

3 Ver FERNÁNDEZ GATTA SÁNCHEZ, Dionísio, “Unión Europea: la propuesta del 

Sétimo Programa Medioambiental”, Observatorio de políticas ambientales, 2013, p. 106; 

e Sétimo Programa de Ação em Matéria de Ambiente (JO L 354 de 28/12/2013). 
4 Foi nos anos 60 do século XX que o Instituto de Direito Internacional e a International 

Law Association (ILA) elaboraram acordos destinados à luta contra a poluição dos rios 

internacionais da Europa, nomeadamente do Danúbio, Reno, Escalda, Mosa, Sarre, etc. 

Ver HERRERO DE LA FUENTE, “Hacia un Derecho internacional del agua”, en Gutiér-

rez Espada et al., El agua como factor de cooperación y de conflicto en las relaciones in-

ternacionales contemporáneas, Murcia: Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, 

2009, pp. 86 e ss. É nesta altura, 1968, que surge também a Carta da Água. 
5 Sobre a evolução do direito internacional da água no que respeita a perspetiva ecológica 

pode ver-se CANELAS DE CASTRO, P., “Sinais de (nova) Modernidade no Direito In-

ternacional da Água”, Comunicação apresentada ao Seminário Internacional O Desafio 
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Perante este quadro a proteção da qualidade dos recursos hídricos 

tem sido um dos principais alvos da UE, desde que se iniciou a ado-

ção de atos políticos e legislativos no domínio da defesa do ambiente. 

A proteção da água e dos ecossistemas aquáticos surge, de facto, co-

mo um dos pilares e prioridades na proteção do ambiente na UE desde 

os anos 70 do século XX, assistindo-se a uma evolução na abordagem 

dos problemas neste domínio. 

No início, a proteção focou-se essencialmente na promoção da 

saúde e do ambiente de vida humana (conhecida como uma aborda-

gem antropológica). Contudo, paulatinamente, como veremos, foi 

avançando no sentido da proteção dos recursos hídricos de per se. Por 

outras palavras, foram sendo adotadas normas não só com o intuito de 

salvaguardar a saúde e o meio ambiente das pessoas, mas também, por 

razões ecológicas, para a proteção da água enquanto elemento da Na-

tureza.6 Como doutamente anuncia FREITAS DO AMARAL, a pro-

pósito da evolução “no pensamento filosófico da relação entre o Ho-

mem e a Natureza”, 

“já não é mais possível considerar a proteção da Nature-

za como um objetivo decretado pelo Homem em benefí-

cio exclusivo do próprio Homem. A Natureza tem de ser 

protegida também em função dela mesma, como um va-

lor em si, e não apenas como um objeto útil ao Homem.” 

Afirma, mesmo, o referido autor que “a Natureza carece de uma 

proteção pelos valores que ela representa em si mesma, proteção que, 

muitas vezes, terá de ser dirigida contra o próprio Homem.”7 

 
das Águas: Segurança Internacional e Desenvolvimento Duradouro, organizado pelo Ins-

tituto da Defesa Nacional, Lisboa, Nação e Defesa (Ed.), 1998, pp. 101-129. 
6 Neste sentido, e já em 1998, EMBID IRUJO afirma: “En general creo que los ordenami-

entos jurídicos actuales se mueven en la actualidad entre una consideración del agua 

como recurso natural y como recurso productivo, en una suerte de equilibrio teórico en 

tension que se inclina cada vez más hacia su consideración ambiental (…)”. EMBID 

IRUJO, Antonio,“La evolución del derecho de aguas y las características de la actual 

problemática del agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidraulicas y su financia-

cion, Monografias, Editorial Civitas, 1998, p. 87. 
7 FREITAS DO AMARAL, Diogo, “Apresentação” à obra coletiva, Direito do Ambiente: 

comunicações apresentadas no Curso realizado no Instituto Nacional de Administração 

(17 a 28 de maio de 1993), AAVV, INA, Oeiras, 1994, pp. 16-17. 
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Em conformidade com tal alteração, e no que respeita à água, ve-

rifica-se, ainda, como salienta LLAMAS MADURGA a passagem de 

uma gestão da oferta, através da realização de grandes obras públicas 

hidráulicas, para uma gestão da procura, tentando reduzir-se o consu-

mo de água e prevenir a sua poluição.8 

Por sua vez, o “Plano destinado a preservar os recursos hídricos 

da Europa” apresentado pela Comissão em novembro de 2012,9 reco-

nhecendo que a qualidade das águas continuava a ser insatisfatória, 

numa altura em que a UE já dispunha de um amplo quadro normativo 

nesta matéria, veio alertar para a necessidade de gerir os recursos hí-

dricos num prisma mais transversal e eficiente. Afirmou o comissário 

Janez Potočnik, responsável pelo ambiente: 

“Chegou o momento de tomar medidas que permitam re-

tirar todas as vantagens da nossa legislação e criar 

oportunidades de soluções inovadoras no domínio da po-

lítica da água e do setor da água. É necessário um equi-

líbrio sustentável entre a procura e a oferta de água, 

tendo em conta, simultaneamente, as necessidades das 

populações e dos ecossistemas naturais de que estas de-

pendem.” 

Podemos afirmar que, desde a adoção dos primeiros atos legisla-

tivos, registaram-se melhorias nos recursos hídricos europeus, tanto 

em termos de qualidade das águas para consumo humano (que não são 

objeto do nosso estudo) quanto na diminuição da poluição de vários 

aquíferos. Todavia, estamos, ainda, longe de alcançar o bom estado de 

todas as massas de água. 

___________ 

8 LLAMAS MADURGA, M. R., “El agua urbana en el siglo XXI: futuros problemas y 

posibles soluciones”, citado por SÁINZ MORENO “Competencias en material de abaste-

cimiento de agua y saneamiento”, El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. 

Homenaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, F. Sosa Wagner (coordenador), tomo 

II, Tirant lo Blanc, Valencia, 2000, p. 1933. 
9 Comunicação da Comissão COM (2012) 673 final, de 14/11/2012. 
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De acordo com a primeira edição do Environmental Implementa-

tion Review,10 que data de 2017, apenas um terço dos Estados-

membros dispõe de mais de 50% das águas superficiais em bom ou 

elevado estado ecológico e as águas subterrâneas têm boa qualidade 

em 13 Estados-membros. Por sua vez, o Relatório da Agência Euro-

peia do Ambiente de 2018, denominado European Waters – Asses-

sment of status and pressures 2018, dá conta de que apenas 40% das 

águas superficiais estão em bom estado ecológico e 38% em bom es-

tado químico. Por último, a segunda edição do Environmental Imple-

mentation Review, de 2019, adianta que apenas menos de metade das 

massas de águas superficiais atingem um bom estado. 

Portugal, de acordo com o diagnóstico do atual Plano Nacional da 

Água (PNA), cujos dados se reportam ao final do 1.º ciclo de planea-

mento hídrico, nos termos definidos pela UE, dispunha, em 2015, de 

52% das massas de água superficiais em “bom estado”, quer em ter-

mos químicos quer em termos biológicos. 

Não obstante, cumpre realçar que as percentagens indicadas não 

são uniformes em todas as massas de água. Na bacia do Guadiana, por 

exemplo, a proporção de massas de água que não atingem o “bom 

estado” chega a 61%. Por sua vez, nas bacias do Sado e Mira o valor é 

de 57%, e na região do Tejo e Oeste é de 51%. Há, portanto, um longo 

trabalho a executar. 11 

Na verdade, apesar da política comunitária empreendida no âmbi-

to da água e do amplo quadro legislativo existente, o certo é que, co-

mo nos dão conta os relatórios anteriormente referidos, a água conti-

nua a ser alvo de pressões, que influem de forma negativa na sua qua-

___________ 

10 COM (2017) 63 final, de 03/02/2017. O Environmental Implementation Review (EIR) 

tem como fim averiguar a forma como a legislação ambiental necessária para a proteção 

do ambiente está a ser aplicada nos Estados-membros, na medida em que a correta im-

plementação da legislação constitui um dos objetivos do atual programa de ação no do-

mínio do ambiente (Sétimo programa). Esta avaliação é efetuada a cada dois anos, po-

dendo consultar-se já o Environmental Implementation Review 2019, COM (2019) 149 

final, de 04/04/2019 
11 De acordo com o aludido PNA, Portugal pretende chegar a 2021 com 73% das massas de 

água a cumprir os objetivos enunciados pela Diretiva-Quadro da Água e 100% em 2027. 

Cfr. Plano Nacional da Água, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016, de 09/11. 



ISABEL ROCHA 

 38 

lidade. Regista-se ainda um grande número de águas poluídas na Eu-

ropa. Por isso, não é de estranhar que entre os problemas ambientais 

que mais preocupam os europeus continue a destacar-se a poluição 

das águas, como decorre do Sétimo Programa de Ação em Matéria de 

Ambiente. 

A realização dos objetivos políticos da UE em matéria de recur-

sos hídricos, designadamente de proteção e regeneração das águas, 

apesar da inúmera legislação adotada e dos avanços registados, ainda 

se encontra ameaçada por diversos problemas passados, presentes e 

emergentes.  

São vários os fatores que contribuem para a degradação ou polui-

ção da água, agrupando-se, tradicionalmente, em dois tipos ou catego-

rias: as fontes tópicas ou pontuais e as fontes difusas. As primeiras são 

constituídas, em geral, por pontos de descarga identificáveis, a saber, 

pelas águas residuais das instalações industriais, agropecuárias e das 

habitações ou municípios. As segundas correspondem à poluição com 

origem em pontos dispersos, muitas vezes difíceis de identificar e de 

controlar, em que se inclui a poluição causada pelo uso de pesticidas e 

de adubos na agricultura, bem como a que ocorre em virtude da preci-

pitação de uma atmosfera poluída (ex: chuvas ácidas). Além disso, 

existem outras pressões sobre o domínio hídrico, como é o caso das 

alterações morfológicas, introduzidas, por exemplo, pelas barragens e 

albufeiras e pela extração de água, que também podem ter influência 

perniciosa sobre a qualidade da água. 

Mais recentemente, temos os impactes atribuídos, cada vez com 

maior unanimidade da comunidade científica, às alterações climáti-

cas,12 como é o caso da escassez hídrica13 e dos fenómenos extremos, 

___________ 

12 Apesar de persistirem algumas controvérsias ao nível da comunidade científica sobre 

quais os fatores determinantes das alterações climáticas, os peritos estão de acordo quanto 

ao processo em curso de aquecimento global, o qual implicará, nomeadamente, a subida 

do nível das águas do mar (com a consequente salinização de aquíferos e massas de água 

superficiais), perturbações climáticas, aumento de inundações, secas e desertificação, com 

evidentes repercussões sociais, económicas e naturais. 

 Há quem entenda, ainda que não haja unanimidade sobre esta matéria, que as alterações 

climáticas resultam do aumento exagerado de concentrações de gases com efeitos de estu-



Introdução 

 39 

como as inundações e as secas, que se têm vindo a verificar em muitos 

Estados-membros. Com efeito, as alterações climáticas juntam-se já, e 

 
fa na atmosfera, tais como o dióxido de carbono, os óxidos de azoto e o metano, deriva-

dos de diversas atividades humanas. Por isso, para reduzir as emissões responsáveis por 

esse efeito, têm sido adotadas várias medidas pela Comunidade Internacional, bem como 

pela UE. 

 De acordo com o Sétimo Programa de Ação em Matéria de Ambiente, e reconhecendo 

que as alterações climáticas vão agravar os problemas ambientais, a UE assume a neces-

sidade de serem adotadas “medidas específicas para assegurar que a União está adequa-

damente preparada para enfrentar as pressões e mudanças resultantes das alterações 

climáticas e reforçar a sua resiliência ambiental, económica e social. Como muitos seto-

res estão (e estarão) cada vez mais sujeitos ao impacto das alterações climáticas, é ne-

cessário integrar mais profundamente nas políticas da União as considerações relativas 

à adaptação e à gestão do risco de catástrofes.” Nesse quadro, reconhecendo a urgência 

da luta contra as alterações climáticas, em conformidade com os objetivos delineados no 

Acordo de Paris (sobre as alterações climáticas), e no âmbito do denominado Pacto Eco-

lógico Europeu, apresentado em 11/12/2019 (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-

2019-2024/european-green-deal_pt), em março de 2020, a Comissão propôs um Regula-

mento [COM (2020) 80 final, de 04/03/2020] que estabelece o quadro para se alcançar a 

neutralidade carbónica, com um objetivo juridicamente vinculativo, e que altera o Regu-

lamento (UE) 2018/1999, relativo à Lei Europeia do Clima. 

 A propósito da relevância e atualidade das alterações climáticas, e a título de curiosidade, 

refira-se que foi com enorme entusiasmo que analisamos a recente decisão do Tribunal de 

Apelação Britânico de 27/02/2020 (adotada no processo com os n.os C1/2019/1053, 

C1/2019/1056 e C1/2019/1145). O processo teve origem em várias ações apresentadas 

por organizações ambientais contra a decisão da Secretaria de Estado dos Transportes re-

lativa ao plano de construção de uma terceira pista no aeroporto de Heathrow, em Lon-

dres. 

 Entre as várias questões a decidir encontrava-se o funcionamento da diretiva relativa à 

AAE (Diretiva 2001/42/CE) e o Acordo de Paris, concluído em 12/12/2015 dentro da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, ratificado pelo Reino 

Unido em 17/11/2016. Em concreto, o Tribunal superior foi chamado a avaliar se o Secre-

tário de Estado teria violado a referida diretiva no plano em causa, por não ter levado em 

consideração o Acordo de Paris, bem como a apreciação dos compromissos assumidos 

pelo Reino Unido relativamente às alterações climáticas. 

 Analisada a situação, o Tribunal entendeu que o Secretário de Estado, embora não esti-

vesse obrigado a agir de modo a alcançar qualquer resultado específico constante do 

Acordo de Paris, tinha obrigação legal de o ter em consideração na decisão que adotou. 

Por isso, ao não o fazer, violou o compromisso assumido pelo Reino Unido no âmbito do 

Acordo de Paris. Em face do exposto, podemos considerar que esta é uma decisão históri-

ca, que esperamos possa influenciar o pensamento e a evolução jurídicos no âmbito de 

outras jurisdições. 
13 De acordo com o relatório da Agência Europeia do Ambiente de 2017, a Europa conhece-

rá alterações na pluviosidade, prevendo-se inundações e secas prolongadas. A escassez 

hídrica afetará principalmente os países mediterrânicos, entre eles Portugal. Ver relatório 

da AEA n.º 1/2017, Luxemburgo, Publicações Oficiais da União Europeia 2017. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
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adivinha-se que com maior incidência nas próximas décadas, aos fato-

res antropológicos, aumentando a pressão sobre os recursos hídricos, 

sendo de realçar que a seca afeta já várias zonas de Portugal. 

Não obstante o que referimos, as principais fontes de poluição das 

águas são, indubitavelmente, a agricultura e as aglomerações urbanas 

e industriais, que, em conjunto, são responsáveis pelos dois tipos de 

contaminação já mencionados, a difusa e a tópica ou pontual. 

As fontes de poluição difusa, resultantes da utilização de fertili-

zantes (fundamentalmente nitratos e fosfatos) e de pesticidas na agri-

cultura, têm constituído uma questão de difícil resolução14 apesar da 

adoção da Diretiva Nitratos (91/676/CEE) e da Diretiva-Quadro da 

Água (Diretiva 2000/60/CE), contaminando as águas subterrâneas e 

superficiais. Porém, não é sobre estas que incidirá o nosso estudo, mas 

sim sobre as fontes de poluição tópica, isto é, sobre as descargas de 

águas residuais. 

Embora a agricultura seja um dos grandes responsáveis pela polu-

ição hídrica na UE, no topo da lista encontram-se também as descar-

gas de águas residuais. Com efeito, a agricultura, e a poluição difusa 

que lhe está associada, representa 38% das pressões sobre as águas 

superficiais, a que se segue a poluição provocada pelas fontes pontu-

ais. Na verdade, as descargas de águas residuais são responsáveis por 

18% da poluição do meio aquático superficial. Além disso, apesar da 

agricultura ser também a principal causa pela qual as águas subterrâ-

neas não atingem um bom estado químico (35%), apresentam-se logo 

___________ 

14 Este tipo de poluição, dado o ser carácter difuso, é bastante mais difícil de combater do 

que a contaminação originada pelas descargas de águas residuais, uma vez que é difícil 

identificar os sujeitos responsáveis, a quantidade e o momento temporal em que ocorreu. 

Para aprofundar esta questão veja-se MOLINA GIMÉNEZ, Andrés, “La contaminación 

difusa del agua por actividades agrárias. Especial referencia al riego con aguas regenera-

das”, Agua Y Derecho – Retos para el siglo XXI, Miguel Ángel Benito López (diretor), 

Aranzadi, 2015, pp. 105 e ss. 
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em seguida as descargas de águas não tratadas (14%),15 facto que jus-

tificou a eleição do tema para a nossa investigação. 

Por outro lado, tal como SEOÁNEZ CALVO assinala, nos países 

com escassas disponibilidades de água doce ou em que existe uma má 

distribuição da água, o problema das águas residuais será ainda maior, 

afirmando que a capacidade de autodepuração das massas de água é 

limitada.16 

Finalmente, e conforme já mencionado, a disponibilidade de água 

doce será também condicionada pelas alterações climáticas, com mai-

or relevância no Sul da Europa.17 

É, assim, indiscutível que uma das pressões mais significativas 

sobre as águas resulta dos fatores poluentes constantes das águas resi-

duais rejeitadas no domínio hídrico, oriundas, essencialmente, das 

habitações, dos complexos industriais e das explorações agropecuá-

rias, tendo em consideração o elevado desenvolvimento económico e 

o crescimento demográfico a que se assistiu no decurso do século XX. 

De facto, durante décadas, as águas doces foram invadidas por des-

cargas de águas residuais não tratadas, com elevadas cargas de resí-

duos orgânicos, de fósforo, de azoto, de amoníaco, de metais pesados 

(cádmio e mercúrio), de pesticidas, de hidrocarbonetos, entre outros. 

Essas cargas contribuíram para a grave poluição e eutrofização18 das 

___________ 

15 De acordo com os números e informação apresentados pelo Relatório da Agência Euro-

peia do Ambiente, n.º 7/2018 intitulado European Waters – Assessment of status and 

pressures 2018. 
16 SEOÁNEZ CALVO, M., Aguas Residuales Urbanas. Tratamiento naturales de bajo 

costo y aprovechamiento, 2.ª edição, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 1999, p. 43. 
17 Como decorre do relatório da European Environment Agency (EEA), 2017, Climate 

change, impacts and vulnerability in Europe 2016: An indicator-based report e da nossa 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de agosto, que aprova o Programa 

de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas. A referida Resolução afirma que há 

já vários estudos em que o Sul da Europa é destacado como uma das regiões mais afeta-

das pelas alterações climáticas, enfrentando uma diversidade de potenciais impactos, co-

mo por exemplo, aumento da frequência e intensidade de secas, inundações, ondas de ca-

lor, erosão costeira e subida do nível do mar. 
18 A eutrofização consiste no enriquecimento do meio aquático com nutrientes, sobretudo 

compostos de azoto, nitrogénio e/ou fósforo, que provocam o crescimento acelerado de 

algas e formas superiores de plantas aquáticas, perturbando o equilíbrio biológico e a qua-

lidade das águas em causa (cfr. art. 2.º, n.º 11 da Diretiva 91/271/CEE). É de salientar que 
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águas doces, quer superficiais quer subterrâneas, implicando a perda 

de biodiversidade, a deterioração da paisagem e das águas costeiras. 

A contaminação das águas afeta não só a qualidade de vida das 

pessoas em geral, com impactes negativos na saúde, na agricultura, na 

pesca e no turismo, como também os próprios ecossistemas aquáticos, 

prejudicando a flora e a fauna. São precisamente estes últimos – os 

ecossistemas aquáticos –, o domínio hídrico ou simplesmente a água, 

o alvo da nossa preocupação. 

O objeto da nossa dissertação consistirá, assim, na análise do re-

gime jurídico relativo às descargas de águas residuais, com o propósi-

to de avaliar a sua capacidade ou deficiência(s) para a proteção ambi-

ental da água. Tema que, além da sua relevância em termos ambien-

tais, como já anteriormente evidenciado, carece de tratamento jurídico 

a nível nacional. Na verdade, não existe ainda em Portugal qualquer 

abordagem jurídica sistemática e geral sobre o quadro normativo rela-

tivo às descargas de águas residuais, bem como dos vários meios de 

tutela existentes com o fim de proteção das águas de per se relativa-

mente a esse meio de pressão, como a que nos propomos efetuar. Tra-

tando-se por isso de um tema novo, com um quadro dogmático muito 

pouco explorado. 

Para esse efeito, analisaremos, num primeiro momento, a evolu-

ção política e normativa no seio da UE, onde surgiram as normas rela-

tivas às descargas de águas residuais com preocupações não só sanitá-

rias mas também ambientais. E, num segundo momento, faremos um 

percurso pela legislação atualmente em vigor, no ordenamento jurídi-

co português, relativa à proteção ambiental das águas, em específico 

 
de acordo com o acórdão do TJUE de 23/09/2004 (processo C-280/02, Comissão versus 

França), proferido no âmbito da Diretiva 91/271/CEE, o conceito constante desta diretiva 

(anteriormente referido) deve ser interpretado à luz do seu objetivo, que vai para além da 

simples proteção dos ecossistemas aquáticos e tem em vista preservar o ser humano, a 

fauna, a flora, o solo, a água, o ar e a paisagem de qualquer incidência negativa notável, 

que resulte do desenvolvimento acelerado de algas e de formas superiores de plantas 

aquáticas, na sequência das descargas de águas residuais urbanas. 

 A eutrofização é, assim, um problema ambiental em ecossistemas aquáticos onde ocorre a 

descarga de águas residuais sem o adequado e devido tratamento. Daí a necessidade de se 

imporem regras quanto à remoção de determinados nutrientes das águas residuais antes da 

sua descarga no domínio hídrico. 
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no que respeita às descargas de águas residuais. Nessa altura faremos 

uma apresentação dos principais instrumentos preventivos, repressi-

vos e reparatórios adotados para combater este tipo de pressão sobre o 

domínio hídrico, com vista à sua proteção e regeneração e dando a 

conhecer as principais críticas e os problemas que enfrentam, sugerin-

do algumas alterações. 

Como teremos oportunidade de verificar, em Portugal, a legisla-

ção relativa às descargas de águas residuais, com o fim de proteger o 

domínio hídrico, teve, nas últimas décadas do século XX, um forte 

incremento, impulsionado pela transposição de diretivas da UE, em 

resultado do processo de integração europeu. Daí a necessidade inul-

trapassável de iniciarmos a nossa investigação pelos caminhos traça-

dos pela UE. 

Sem prejuízo disso, os principais problemas com a água regista-

dos em Portugal impunham também a premente necessidade de ado-

ção de uma política nacional capaz de os resolver. 

Assim, a nossa investigação passará pela análise da legislação 

existente relativamente à descarga de águas residuais no domínio hí-

drico em Portugal, no quadro legal da UE, elencando os principais 

instrumentos adotados para proteger as águas desse factor de pressão, 

tudo com o objetivo de avaliar em que medida são adequados e propi-

ciam a sua proteção e regeneração. 

O presente trabalho está estruturado em sete capítulos. No Capítu-

lo I faremos um breve périplo sobre o surgimento do ambiente nos 

Tratados, e em especial sobre a política e o direito da UE relativos à 

proteção das águas. Em seguida, no Capítulo II, daremos conta da 

evolução jurídica comunitária dessas normas, fazendo uma referência 

específica à jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 

relativamente a Portugal no que concerne à Diretiva sobre o tratamen-

to das águas residuais urbanas. Por fim, no que respeita ao direito da 

UE, no Capítulo III, apresentamos o quadro normativo vigente relati-

vamente às águas residuais, onde trataremos de forma aprofundada a 

Diretiva-Quadro da Água. 
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A exegese deste três primeiros capítulos ajudará a entender a evo-

lução do tema no âmbito da UE e, em consequência, em Portugal, 

permitindo-nos perceber se o direito português se encontra ou não em 

sintonia com o direito da UE. Além disso, tem, ainda, como propósito 

enquadrar e permitir uma melhor apreensão do regime jurídico das 

águas residuais no ordenamento jurídico português, que será objeto do 

nosso estudo nos capítulos seguintes. 

Com efeito, percorrido e apreciado o quadro jurídico comunitário, 

será o momento de enveredarmos a nossa investigação sobre as nor-

mas nacionais. Assim, no Capítulo IV faremos uma abordagem da 

defesa da qualidade das águas como vetor da proteção do ambiente e 

teceremos algumas considerações sobre a política hídrica portuguesa 

de defesa da qualidade das águas. Para tanto, começaremos por deli-

mitar as águas objeto da nossa investigação e o tipo de poluição a 

combater. 

No Capítulo V traçaremos o quadro atual da organização admi-

nistrativa no domínio da água em Portugal, onde apresentaremos as 

principais entidades com competências no âmbito da gestão das águas, 

e em particular no que respeita às águas residuais. 

É no Capítulo VI que faremos a análise do Regime Jurídico das 

Descargas de Águas Residuais, esclarecendo os vários tipos de des-

cargas e de águas residuais, e refletindo sobre os instrumentos mais 

recentes para reutilização das águas residuais. Neste capítulo faremos 

uma referência especial à denominada “economia circular”, que visa, 

in casu, promover o aproveitamento (reutilização) das águas residuais, 

devidamente tratadas, para outros usos, designadamente agrícola (re-

ga), industrial e aquícola, não só para incentivar uma utilização cada 

vez mais racional da água, aliviando a escassez em certas regiões, mas 

também com o intuito de proteger e melhorar o estado das massas de 

água, eliminando ou reduzindo o maior número possível de descargas 

para o domínio hídrico. 

Por último, no Capítulo VII abordaremos aqueles que considera-

mos ser os principais meios de tutela que têm sido adotados com o 

intuito de proteção do domínio hídrico, fazendo uma análise dos prin-

cipais problemas que convocam ou enfrentam. Nesse capítulo, que, 

em conjugação com o Capítulo VI, consideramos ser o âmago do nos-
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so trabalho, exploraremos o planeamento hídrico, a avaliação ambien-

tal, os acordos ambientais, o licenciamento, o regime contraordenaci-

onal ambiental, o regime penal e o regime jurídico da responsabilida-

de por danos ambientais. Todavia, tendo em consideração o objeto da 

nossa dissertação e a investigação efetuada, só alguns dos referidos 

meios de tutela serão objeto de apreciação mais aprofundada. 

Finalmente, encerraremos o nosso trabalho com a apresentação 

das principais conclusões, esperando responder ao objetivo que nos 

propusemos: será o Regime Jurídico das Descargas de Águas Residu-

ais adequado para assegurar a proteção, regeneração e conservação da 

água? 

Deve dizer-se, antecipando uma das conclusões deste trabalho, 

que o problema maior não se encontra na ausência de legislação ou na 

legislação existente, embora, obviamente, possa ser melhorada. Na 

verdade, a legislação é vasta e contempla os instrumentos fundamen-

tais para eliminar ou reduzir a poluição causada pelas descargas de 

águas residuais. O grande óbice reside, na nossa opinião, na falta do 

efetivo cumprimento das normas e dos planos definidos. 

Como veremos, quer a legislação comunitária quer a legislação 

ambiental portuguesa no domínio da água, e em concreto no que res-

peita à descarga de águas residuais, apresentam, ainda, um défice de 

aplicação preocupante. Em Portugal, o incumprimento regista-se tanto 

ao nível da administração pública como ao nível da indústria e demais 

setores de atividade económica. 

Assim, importa garantir um controlo e vigilância sistemáticos dos 

principais focos poluidores das águas, manter um sistema adequado de 

tratamento das águas residuais e incrementar a fiscalização sobre os 

sistemas de tratamento e respetiva manutenção. 

Cumpre, ainda, implementar sistemas integrais de saneamento pa-

ra todo o tipo de águas residuais e incrementar a (re)utilização das 

águas residuais tratadas, em conformidade com a denominada econo-

mia circular. 
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Por último, não posso terminar esta introdução sem uma palavra 

de agradecimento, inteiramente merecida, à Senhora Professora Dou-

tora Alba Nogueira López, nossa orientadora nesta tese, por todo o 

incansável apoio científico e inteira disponibilidade que sempre mani-

festou. A importância das suas palavras e o ânimo que nos transmitiu 

tiveram um papel fundamental para a elaboração do nosso trabalho.   

 



CAPÍTULO I – A PROTEÇÃO 

DAS ÁGUAS NO QUADRO 

POLÍTICO E LEGISLATIVO DA 

UNIÃO EUROPEIA 

1. O AMBIENTE NO ÂMBITO DOS TRATADOS 

1.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA ATÉ AO ATO ÚNICO EUROPEU 

Quando se iniciou o projeto europeu de integração, nos finais da 

década de 50 do século XX, os objetivos definidos pelas então deno-

minadas Comunidades Europeias19 eram, essencialmente, de cariz 

económico. O escopo fundamental era o estabelecimento de um mer-

cado comum, da união aduaneira e da livre circulação dos fatores de 

produção. A proteção do ambiente e, em concreto, dos recursos hídri-

cos não constava dos Tratados originais ou institutivos, pelo que não 

foram atribuídas quaisquer competências em matéria ambiental às 

suas instituições. Como enfatizam LOZANO CUTANDA e LAGO 

CANDEIRA, as palavras “ambiente” ou “luta contra a poluição” nem 

sequer eram mencionadas nos Tratados.20 

___________ 

19 Denominadas UE a partir do Tratado de Maastricht (que assinalou, através da instituição 

do TUE, uma nova etapa no processo de integração dos povos da Europa), de 1992 (e que 

entrou em vigor a 01/11/1993), designação que se adotará de ora em diante, ainda que se-

ja válida, por vezes, a então denominação de Comunidades Europeias. 
20 LOZANO CUTANDA, B. e LAGO CANDEIRA, A., “El derecho ambiental de la Unión 

Europea”, Tratado de Derecho Ambiental, Blanca Lozano Cutanda (diretora), Ediciones 

CEF, outubro de 2014, pp. 84-85. 

 Para um aprofundamento da evolução histórica das competências da UE para a proteção 

do ambiente pode ver-se inter alia, LOZANO CUTANDA, Blanca, Administración y Le-

gislación Ambiental, Dykinson, 8.ª edição, 2015, pp. 173-202. 
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Todavia, tal situação não impediu a adoção de diversos atos em 

alguns domínios do ambiente, tendo-se iniciado o processo político e 

legislativo, nesse âmbito, de forma pontual e temática quanto a deter-

minados componentes ambientais.21 22 Destaque-se, ainda, que embo-

ra, mais tarde, o ambiente tenha conhecido uma forma mais estrutura-

da ao nível normativo, resultante das competências entretanto atribuí-

das às instituições comunitárias nesse domínio,23 o certo é que ainda 

hoje não é objeto de uma codificação. 

Não obstante, cumpre salientar, desde já, que a política comunitá-

ria no domínio das águas foi uma das mais precoces e variada, situa-

ção que gerou, como teremos oportunidade de verificar, uma excessi-

va fragmentação e falta de visão integrada. 

Na verdade, o protagonismo das questões ambientais alcançado 

na década de 70 do século XX, a nível internacional,24 fez com que a 

UE se tenha vindo a revelar interveniente no domínio do ambiente, 

decidindo políticas, adotando atos legislativos e introduzindo diversas 

medidas tendentes à sua aplicação. De facto, uma grande parte da le-

gislação europeia relativa aos recursos hídricos data dos anos 70 e 

___________ 

21 Podemos dizer que as primeiras iniciativas legislativas tiveram em vista, fundamental-

mente, os objetivos de estabelecimento do mercado único e de evitar distorções na con-

corrência entre os Estados-membros. 

 A primeira diretiva relativa a questões ambientais foi aprovada em 27 de junho de 1967, a 

Diretiva 67/548/CEE, sobre classificação, embalagem e rotulagem de substâncias perigo-

sas. Todavia, podemos afirmar que a legislação sobre proteção efetiva do ambiente inici-

ou-se com a Diretiva 75/439, relativa aos óleos usados, seguida da Diretiva 75/440, sobre 

a qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água potável. Depois, 

muitas outras surgiram, importando destacar, desde já, que a proteção da água foi um dos 

primeiros tópicos a ser regulado no Direito do Ambiente da UE. 
22 Sobre a evolução da política ambiental na UE ver KRÄMER, Ludwig, “Presente y futuro 

de la política medioambiental europea”, Estudios de Derecho Ambiental europeo, Lete 

argitaletxea, 2006, pp. 223-268. 
23 Relativamente à evolução histórica das competências da UE para a proteção do ambiente 

e dos respetivos processos de decisão ver LOZANO CUTANDA, B. e LAGO 

CANDEIRA, A., “El derecho ambiental de la Unión Europea”, Tratado de Derecho Am-

biental, Blanca Lozano Cutanda (diretora), Ediciones CEF, outubro de 2014, pp. 84-99. 
24 A primeira iniciativa internacional de grande relevo a alertar a opinião pública para os 

problemas ambientais resultantes do desenvolvimento económico foi a Conferência das 

Nações Unidas sobre o meio ambiente, realizada em Estocolmo entre 5 e 16 de junho de 

1972, bem como a publicação do Relatório do “Clube de Roma” sobre os limites do cres-

cimento. 
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80,25 quando o ambiente apenas viria a ser formalizado e reconhecido 

expressamente no Tratado de Roma, com a sua primeira revisão, leva-

da a cabo pelo Ato Único Europeu, de 17 de fevereiro de 1986. Só 

então se introduziu, na terceira parte do tratado, um novo Título VII 

relativo ao ambiente, com os artigos 130.º-R, 130.º-S e 130.º-T,26 de-

nominado, à data, como salienta KRÄMER, de “ação ambiental” e 

não, ainda, de política ambiental.27 Esta alteração veio, assim, resolver 

___________ 

25 A primeira diretiva é de 1975, a Diretiva 75/440/CEE, sobre as águas superficiais desti-

nadas à produção de água potável. 

 A título exemplificativo mas demonstrativo dos vários atos adotados neste período, refira-

se que em 1976 foram aprovadas a Diretiva 76/160/CEE, relativa à poluição e qualidade 

das águas balneares e a Diretiva 76/464/CEE, relativa à poluição causada por determina-

das substâncias perigosas lançadas no meio aquático. No ano seguinte foram publicadas 

várias Decisões do Conselho, a saber, a Decisão 77/585/CEE, relativa à proteção do Mar 

Mediterrâneo contra a poluição, a Decisão 77/586/CEE, relativa à proteção do Reno con-

tra a poluição química (Convenção do Reno), e a Decisão 77/795/CEE, relativa à troca de 

informações sobre a qualidade das águas doces superficiais. Em 1978 foram aprovadas a 

Diretiva 78/176/CEE, relativa aos resíduos provenientes da indústria de dióxido de titânio 

(que veio a ser alterada pela Diretiva 83/29/CEE), a Diretiva 78/659/CEE, relativa aos re-

quisitos de qualidade das águas doces aptas para a vida dos peixes, e a Decisão 

78/888/CEE, relativa à análise dos micropoluentes orgânicos na água. No ano de 1979 fo-

ram aprovadas a Diretiva 79/869/CEE, relativa aos métodos de medida e à frequência das 

amostragens e da análise das águas doces superficiais destinadas à produção de água po-

tável, e a Diretiva 79/923/CEE, relativa à qualidade exigida das águas conquícolas. Em 

1980 foram aprovadas a Diretiva 80/68/CEE, relativa à proteção das águas subterrâneas 

contra a poluição causada por certas substâncias perigosas, e a Diretiva 80/778/CEE, rela-

tiva à qualidade das águas para consumo humano. No ano seguinte, em 1981, foi aprova-

da a Decisão do Conselho 81/971/CEE, que estabeleceu um sistema de informação co-

munitário para o controlo e redução da poluição dos mares pelo derrame de hidrocarbone-

tos no mar, que veio a ser alterada, em 1986, pela Decisão 86/85/CEE. Em 1982 foram 

publicadas a Diretiva 82/176/CEE, que estabeleceu valores-limite e objetivos de qualida-

de para as descargas de mercúrio, a Decisão 82/460/CEE, relativa à proteção do Reno, e a 

Diretiva 82/883/CEE, relativa às modalidades de vigilância dos meios afetados pelas des-

cargas da indústria do dióxido de titânio. Em 1983 foram aprovadas duas novas diretivas 

para proteção dos meios aquáticos de certas substâncias, como o dióxido de titânio (Dire-

tiva 83/29/CEE, já referida) e o cádmio (Diretiva 83/513/CEE). Em 1984 foram publica-

das outras duas diretivas, relativas às descargas de mercúrio (Diretiva 84/156/CEE) e de 

hexaclorociclo-hexano (Diretiva 84/491/CEE). Em 1986 foi aprovada a Diretiva 

86/280/CEE, relativa aos valores-limite e aos objetivos de qualidade para as descargas de 

certas substâncias perigosas incluídas na lista I do anexo da Diretiva 76/464/CEE, já refe-

rida. 
26 Atual Título XX, artigos 191.º, 192.º e 193.º do TFUE. 
27 Ver KRÄMER, Ludwig, “Presente y futuro de la política medioambiental europea”, 

Estudios de Derecho Ambiental europeo, Lete argitaletxea, 2006, p. 223. 
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a “relativa orfandad legal” que existia e que suscitava vários incon-

venientes.28 Estes novos normativos, em conjugação com o disposto 

no novo artigo 100.º-A (que reconheceu expressamente a competência 

das Comunidades para adotar, por maioria qualificada, medidas relati-

vas à aproximação da legislação dos Estados-membros), fomentaram 

a adoção de medidas mais rigorosas para a proteção do ambiente. 

Com efeito, a partir do Ato Único Europeu, institucionalizou-se a 

proteção do ambiente, ou seja, introduziu-se uma base jurídica expres-

sa para poder agir neste domínio, considerando-se uma constituciona-

lização do direito do ambiente.29 

Até aí, não dispondo a UE de poderes específicos de ação em ma-

téria de ambiente, o fundamento para a adoção das várias medidas que 

foram sendo introduzidas baseou-se na interpretação da afirmação 

constante do preâmbulo do Tratado de Roma sobre a “melhoria da 

qualidade de vida e de trabalho dos povos”, e na referência existente 

no artigo 2.º desse Tratado a “um desenvolvimento mais harmonioso 

das atividades económicas no conjunto da Comunidade”, consideran-

do-se, à data, que a proteção do ambiente constituía, já, um dos obje-

tivos fulcrais da UE.30 Por outro lado, a preocupação com as distor-

ções da concorrência e com qualquer impedimento à concretização do 

mercado único, derivadas de diferentes políticas ambientais dos Esta-

dos-membros, justificou também que fossem adotadas medidas uni-

___________ 

28 MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de Derecho Ambiental, vol. I, Trivium, Madrid, 

1991, p. 450. 
29 Neste sentido, e para aprofundar esta matéria, poderá ver-se: ALONSO GARCÍA, Consu-

elo, “La política medioambiental comunitária y el significado de la aprobación del Trata-

do de la Unión Europea para la misma”, Revista de Administración Pública, n.º 140, 

1986, pp. 343 e ss.; PLAZA MARTÍN, Carmen, Derecho ambiental de la Unión Euro-

pea, Tirant li Blanch, Valencia, 2005, pp. 45 e ss. 
30 Um contributo fundamental para esta interpretação foi dado pelo então TJCE no processo 

de reenvio prejudicial n.º 240/83, formulado por um Tribunal Francês relativo à Diretiva 

de óleos usados (Diretiva 75/439), que previa o dever dos Estados-membros adotar as 

medidas necessárias para que fossem asseguradas a recolha e a eliminação inofensivas 

dos óleos usados e, na medida do possível, que a eliminação dos óleos fosse efetuada por 

regeneração com preferência sobre a combustão. Em face disso, a Associação de Defesa 

dos Incineradores de Óleos Usados questionou a validade da Diretiva, designadamente 

pela falta de atribuições da UE para legislar em matéria de ambiente, tendo o Tribunal 

afirmado expressamente que “A Diretiva deve ser vista na perspetiva da proteção do am-

biente, que é um dos objetivos essenciais da Comunidade”. 
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formes através da intervenção da UE, ao abrigo da redação dos artigos 

100.º e 235.º do Tratado CEE (Comunidade Económica Europeia),31 

sendo, contudo, necessária a unanimidade. 

Como afirmam LOZANO CUTANDA e LAGO CANDEIRA, 

apesar dos Tratados constitutivos não disporem de qualquer referência 

expressa ao poder das instituições europeias para atuar no domínio do 

ambiente, o certo é que, com base numa ampla interpretação das nor-

mas, na vontade dos Estados-membros, na crescente consciência am-

biental e na jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades 

Europeias (TJCE), foi-se percorrendo um caminho, que culminou com 

a incorporação da atribuição de poderes ambientais nos Tratados, 

através da revisão operada pelo Ato Único. A partir daí, conforme já 

foi aludido, assistiu-se a um reforço sucessivo dos objetivos ambien-

tais da UE e à integração da política ambiental nas demais políticas 

comunitárias.32 

Deste modo, e em jeito de conclusão, podemos afirmar que o Di-

reito do Ambiente, e, designadamente, as normas relativas à proteção 

dos recursos hídricos, no quadro comunitário europeu, foram criados e 

desenvolvidos através de diretivas, decisões e políticas de ação, sem 

grande apoio jurídico nos Tratados institutivos até à revisão operada 

pelo Ato Único Europeu. Só então passou a existir uma base jurídica 

sólida que permitiu, como veremos, impulsionar a consolidação e o 

desenvolvimento das diversas normas comunitárias no domínio do 

ambiente. 

Sem prejuízo disso, e em conformidade com o exposto, cumpre 

referir que, no que respeita à proteção das águas, e com relevância 

para o nosso trabalho, assistiu-se, no período anterior ao Ato Único, à 

adoção de várias diretivas. Após a consagração de uma base jurídica, 

é de realçar a adoção das Diretivas 91/271/CEE e 91/676/CEE relati-

vas, respetivamente, ao tratamento das águas residuais urbanas e à 

___________ 

31 Correspondentes, ainda que parcialmente, aos atuais artigos 115.º e 352.º do TFUE. 
32 LOZANO CUTANDA, B. e LAGO CANDEIRA, A., “El derecho ambiental de la Unión 

Europea”, Tratado de Derecho Ambiental, Blanca Lozano Cutanda (diretora), Ediciones 

CEF, outubro de 2014, pp. 79-80. 
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proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem 

agrícola, as quais serão objeto de análise mais adiante.33 

1.2. O TRATADO DE MAASTRICHT E A CONSAGRAÇÃO DA POLÍTICA 

AMBIENTAL 

Com a revisão introduzida pelo Tratado de Maastricht ou Tratado 

da União Europeia (TUE), em fevereiro de 1992, o ambiente passou a 

ser uma política comunitária34, de acordo com o plasmado no artigo 

3.º, n.º 1, al. K), e com a densificação dos três artigos acima citados 

relativos ao ambiente (130.º-R a 130º-T). Além disso, ao incluir-se no 

Tratado da Comunidade Europeia (TCE),35 como objetivo comunitá-

rio, “o crescimento sustentável que respeite o ambiente” (cfr. art. 2.º 

do TCE), contribuiu-se para um novo reforço do domínio ambiental 

na UE. 

O Tratado de Maastricht atribui, ainda, grande importância ao 

princípio da subsidiariedade (art. 3.º-B), e estipula que as decisões 

devem ser tomadas ao nível mais próximo possível dos cidadãos. Este 

princípio legitima a intervenção dos Estados de acordo com as neces-

sidades específicas de um determinado recurso natural. 

Cumpre também salientar que é com o Tratado de Maastricht que 

se introduz formalmente no domínio do ambiente, e de forma exceci-

onal (já que nenhuma outra política o havia enunciado), o princípio da 

___________ 

33 Ver infra pontos 3 e 4 do Capítulo II. 
34 Com efeito, procede-se à substituição do termo “ação” pelo de “política”, não se tratando 

de uma mera alteração terminológica, mas de uma mudança na vontade e espírito do le-

gislador europeu, interessado em assumir um compromisso global e transversal no que 

concerne o ambiente. Neste sentido, ver ALONSO GARCÍA, Consuelo, “La política me-

dioambiental comunitária y el significado de la aprobación del Tratado de la Unión Euro-

pea para la misma”, Revista de Administración Pública, n.º 140, 1986, pp. 352. Todavia, 

há quem afirme que de um ponto de vista estritamente jurídico, só a partir da revisão ope-

rada pelo Tratado de Lisboa, se pode falar de uma verdadeira política ambiental da UE, 

quando se lhe reconheceu personalidade jurídica (cfr. arts. 47.º do TUE e 335.º do 

TFUE). Ver, entre outros, MORENO MOLINA, Ángel Manuel, Derecho comunitario del 

medio ambiente. Marco Institucional, regulación sectorial y aplicación en España, Mar-

cial Pons, Madrid e Barcelona, 2006, p. 17. 
35 Atual TFUE. 
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precaução (cfr. art. 130.º-R, n.º 2, do TCE),36 em reforço do princípio 

da prevenção.37 Este princípio tem por finalidade dar resposta a situa-

ções em que não exista certeza científica sobre os riscos que uma de-

terminada atividade, produto, processo ou fenómeno possa implicar 

para o ambiente. Todavia, o legislador europeu, à semelhança da 

enunciação dos outros princípios em que se deve basear a política 

ambiental da União,38 não apresentou qualquer definição do princípio 

da precaução, dificultando, assim, quer a sua compreensão quer a sua 

aplicação.39 Nesse contexto, e de modo a preencher esse vazio norma-

tivo, a Comissão procedeu à elaboração de uma Comunicação40, com-

pilando e sistematizando a vária jurisprudência existente a propósito e 

dando conta do seu entendimento sobre o âmbito de aplicação do 

___________ 

36 Para aprofundamento do estudo do surgimento do princípio da precaução, da sua natureza 

e interpretação jurisprudencial, designadamente do TJUE, ver SADELEER, Nicolas, “Re-

flexiones sobre el estatuto jurídico del principio de precaución”, Estudios de Derecho 

Ambiental Europeo, Lete argitaletxea, 2006, pp. 269-341. Ver, ainda EMBID TELLO, 

Antonio Eduardo, “El principio de precaución”, em Santamaria Pastor, J. A., (diretor), 

Los principios jurídicos del Derecho Administrativo, 2010, pp. 1221-1254 e “Reflexiones 

sobre el uso del principio de precaución como principio del Derecho de nuevo paradi-

gma”, Agua, Energia, Cambio Climático y otros estúdios de Derecho Ambiental, Antonio 

Embid Irujo (coordenador), Thomas Reuters Aranzadi, 1.ª edição 2015, pp. 309-335. 

 Sobre a origem do princípio da precaução pode, ainda, ver-se, inter alia, ESTEVE 

PARDO, José, El desconcierto del Leviatán – Política y derecho ante las incertidumbres 

de la ciencia, Marcial Pons, 2009, pp. 141-143. 

 Uma análise crítica bastante interessante e atual sobre este princípio, pode ver-se em 

FRADE, Marlene, O Princípio da Precaução no Direito do Ambiente – Análise Crítico-

Reflexiva sobre a Vigência, Autonomização e Distribuição do Ónus da Prova, AAFDL 

Editora, 1.ª edição, 2020. 
37 Refira-se, desde já, a este propósito, que são vários os autores que consideram não existir, 

na prática, uma distinção clara no uso destes princípios, entendendo que não existe qual-

quer valor acrescido com a introdução do princípio da precaução e, por isso, que devem 

ser usados como sinónimos. Por todos, pode ver-se KRÄMER, Ludwig, EU Environmen-

tal Law, Sweet & Maxwell, 8.ª edição, 2016, p. 25 e EMBID TELLO, Antonio Eduardo, 

op. cit., 2015 (b), pp. 311 e ss. 
38 Constantes do atual artigo 191.º, n.º 2 do TFUE, a saber, princípio da prevenção ou ação 

preventiva, da correção e do poluidor-pagador, mas que já se encontravam desenvolvidos 

em vários textos das instituições comunitárias. 
39 Como afirma de forma oportuna KRÄMER: “Origin and content of the precautionary 

principle are unclear. Since no definition exists in the Treaties, the principle is open to 

broad interpretation.”, EU Environmental Law, Sweet & Maxwell, 8.ª edição, 2016, p. 

23. 
40 COM (2000) 1, de 01 de fevereiro. 
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princípio da precaução. Porém, como salienta SADELEER, a Comu-

nicação em causa trata-se de um texto de soft law,41 ou seja, não vin-

culativo.42 Por isso, para uma eficiente e plena aplicação do princípio 

da precaução no domínio do ambiente, seria interessante assistir-se a 

uma evolução normativa que contemplasse uma noção clara deste 

princípio, o que, até à data, ainda não se verificou. 

Há também quem considere que a menção introduzida pelo Tra-

tado de Maastricht ao objetivo de atingir, no domínio do ambiente, 

“um nível de proteção elevado”, constitui um novo princípio ambien-

tal.43 

Finalmente, outra alteração relevante introduzida pelo Tratado de 

Maastricht para o direito do ambiente, que aqui cumpre referir, embo-

ra não circunscrita à legislação ambiental, consiste na possibilidade de 

a Comissão solicitar ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) 

a imposição do pagamento de determinadas quantias fixas ou sanções 

pecuniárias compulsórias aos Estados-membros que não cumpram um 

acórdão do tribunal que haja declarado o incumprimento do direito 

comunitário [cfr. art. 228.º do TCE, atual art. 260.º, n.º 2, do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)]. Esta inovação 

constitui um passo bastante importante para se alcançar o cumprimen-

to das normas comunitárias no domínio do ambiente, que, como afir-

ma a UE, é um dos setores do direito comunitário onde se regista mai-

___________ 

41 SADELEER, Nicolas, “Reflexiones sobre el estatuto jurídico del principio de precauci-

ón”, Estudios de Derecho Ambiental Europeo, Lete argitaletxea, 2006. 

 O termo soft law nasceu no âmbito do direito internacional para caracterizar as normas 

com efeitos jurídicos, mas que carecem de eficácia vinculante, sendo de realçar que este 

tipo de normas tem vindo a ter grande influência no domínio do direito ambiental. Neste 

sentido, e para maior desenvolvimento sobre o soft law no direito internacional ambiental 

ver LAGO CANDEIRA, A. “El marco internacional de la protección del médio ambien-

te”, Tratado de Derecho Ambiental, Blanca Lozano Cutanda (diretora), Ediciones CEF, 

outubro de 2014, pp. 53-56. 
42 Não obstante, cumpre referir que o TJCE no processo Pfizer Animal Health, no acórdão 

de 11/09/2002, refere-se à mencionada Comunicação, considerando-a como uma verda-

deira “codificação do estado do Direito”. 
43 Neste sentido, ver LOZANO CUTANDA, Blanca e LAGO CANDEIRA, A., “El derecho 

ambiental de la Unión Europea”, Tratado de Derecho Ambiental, Blanca Lozano Cutanda 

(diretora), Ediciones CEF, outubro de 2014, pp. 125-126. 
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or diferença entre o direito e a prática.44 Foi, aliás, no âmbito do am-

biente que o Tribunal de Justiça viria a proferir as primeiras condena-

ções em sanções pecuniárias compulsórias por incumprimento de dire-

tivas relativas aos resíduos e às águas balneares.45 

Por último, refira-se que, ao abrigo deste novo quadro jurídico, 

foi adotada, com relevância para a proteção das águas, e com interesse 

para o objeto da nossa investigação, a Diretiva 96/61/CEE, relativa ao 

controlo integrado da poluição,46 a qual será objeto de análise mais 

adiante.47 

1.3. O TRATADO DE AMESTERDÃO E O REFORÇO DA POLÍTICA E 

DIREITO AMBIENTAIS 

A reforma operada pelo Tratado de Amesterdão, adotado em ou-

tubro de 1997, com entrada em vigor em maio de 1999, consistiu em 

___________ 

44 De facto, de acordo com o Sétimo Programa de Ação em Matéria de Ambiente, só em 

2009, houve 451 casos de infração relacionados com a legislação ambiental da UE, com 

mais 299 casos comunicados em 2011, a par da instauração de 114 novos processos [Re-

latório Anual sobre o Controlo da Aplicação do Direito da UE (2011) COM (2012) 714], 

o que contribui para que o acervo comunitário em matéria de ambiente seja a área de di-

reito da UE com mais processos por incumprimento. 
45 Primeiro, no processo C-387/1997, por acórdão de 04/07/2000, o Tribunal de Justiça (TJ) 

condenou a Grécia ao pagamento de uma sanção pecuniária compulsória diária pelo facto 

de esta não ter adotado as medidas necessárias para cumprir o acórdão do TJ de 

07/04/1992, Comissão/Grécia (C-45/91, Colet., p. I-2509), e, em especial, por não ter 

ainda elaborado nem aplicado os planos e programas necessários para a eliminação dos 

resíduos e dos resíduos tóxicos e perigosos da região abrangida, sem pôr em perigo a saú-

de das pessoas e sem prejudicar o ambiente. 

 Posteriormente, no processo C-278/2001, por acórdão de 25/11/2003, o TJ condenou 

também a Espanha em sanção pecuniária diária por não ter tomado as medidas necessá-

rias para garantir que a qualidade das águas balneares interiores estivessem em conformi-

dade com os valores-limite fixados pela Diretiva 76/160/CEE do Conselho, de 8 de de-

zembro de 1975, incumprindo, assim, o acórdão do TJ de 12/02/1998, Comissão/Espanha 

(C-92/96, Colet., p. I-505). 
46 A Diretiva 96/61/CE, que ficou conhecida como Diretiva IPPC – Integrated Pollution 

Prevention and Control (e, em Portugal, como Diretiva PCIP – Prevenção e Controlo In-

tegrados da Poluição), apesar de não ter sido adotada em específico para proteção da 

água, repercute-se, como teremos oportunidade de ver mais adiante, também no domínio 

hídrico, dela resultando um controlo das descargas de águas residuais. 
47 Ver ponto 2 do Capítulo II. 
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mais um avanço e reforço de grande relevância no direito e política 

ambientais da UE. Pode afirmar-se que a política do ambiente adqui-

riu até primazia, pelo menos em termos legislativos, sobre as demais 

políticas comunitárias,48 por força do disposto no artigo 6.º e, essenci-

almente, em virtude da nova redação do artigo 2.º e dos artigos 174.º, 

175.º e 176.º, resultantes da revisão introduzida sobre os anteriores 

artigos 130.º-R, 130.º-S e 130.º-T, todos do TCE. 

Com efeito, o Tratado de Amesterdão consagra como princípio 

geral das Comunidades a horizontalidade do ambiente (cfr. art. 6.º do 

TCE49), correspondente ao denominado princípio da integração,50 o 

qual, em conjugação com a promoção de um desenvolvimento susten-

tável,51 não só reforçou a política ambiental comunitária, como passou 

a orientar toda a atuação da UE. 

___________ 

48 Em sentido algo diferente AMADO GOMES defende que o ambiente adquiriu uma “po-

sição de supra-coordenação, (que não prioridade) no contexto das políticas desenvolvi-

das pela União”. A mencionada autora refere, ainda, que, na opinião de S. Bar e A. 

GABRIELLE MAZUREK, “a prioridade só existirá caso as medidas propostas impli-

quem danos graves e irreversíveis para bens ambientais.” Cfr. AMADO GOMES, Carla, 

Introdução ao Direito do Ambiente, AAFDL Editora, Lisboa, 4.ª edição, 2018, pp. 107-

108. 
49 Correspondente ao atual artigo 11.º do TFUE, que dispõe: “As exigências em matéria de 

proteção do ambiente devem ser integradas na definição e execução das políticas e ações 

da união, em especial com o objetivo de promover um desenvolvimento sustentável.” 
50 O princípio da integração, que propugna que os requisitos de proteção ambiental devem 

ser integrados em todas as políticas que tenham impacto sobre o ambiente, antes de ser 

formalmente consagrado no Tratado CE foi originariamente adotado no Primeiro Progra-

ma de Ação Comunitária do Ambiente e tem sido continuamente proclamado, sendo im-

prescindível para alcançar uma proteção ambiental eficaz. Para aprofundamento deste te-

ma e análise crítica negativa sobre a sua implementação pode ver-se KRÄMER, Ludwig, 

“Presente y futuro de la política medioambiental europea”, Estudios de Derecho Ambien-

tal europeo, Lete argitaletxea, 2006, pp. 233-268. 

 Um estudo atual e bastante interessante sobre a origem e o desenvolvimento deste princí-

pio, bem como sobre as suas principais características e manifestações, com várias refe-

rências bibliográficas, pode ver-se em SANZ LARRUGA, Francisco Javier, “La integra-

ción europea y el principio comunitário de integración ambiental en el ordenamento jurí-

dico español”, Revista da Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão, n.º 12, agosto 

de 2018, pp. 254-286.  
51 Do inglês sustainable development, por vezes também chamado desenvolvimento susten-

tado. No entanto, e de acordo com a base TIS (STATUS Terminological Information Sys-

tem for the Council of Ministers), que traduz a versão inglesa por desenvolvimento sus-

tentável, será essa a terminologia que utilizaremos ao longo deste trabalho. 



Capítulo I – A proteção das águas no quadro político e 

legislativo da União Europeia 

 57 

Ao abrigo deste novo quadro normativo, e com elevada importân-

cia para o tema elegido, é digna de registo a adoção da Diretiva-

 
 O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu, pela primeira vez, em 1987, no Rela-

tório Brundtland, intitulado Our Common Future, para estabelecer uma relação entre os 

problemas do ambiente e do desenvolvimento. Ver KISS, Alexandre, “Direito Internacio-

nal do Ambiente”, Direito do Ambiente, AAVV, Instituto Nacional de Administração, 

1994, pp. 149 e ss. 

 O conceito de desenvolvimento sustentável, “na formulação de Brundtland, significa 

satisfazer as necessidades de hoje sem hipotecar as opções do amanhã”, SADLER, Bar-

ry, “Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental”, Avaliação do Impacte Ambien-

tal, Centro de Estudos de Planeamento e Gestão do Ambiente, 1994, p. 26. 

 Na UE, podemos afirmar que a introdução deste conceito no Tratado de Roma ocorreu 

aquando da revisão operada pelo Tratado de Maastricht, altura em que foi inscrito no arti-

go 2.º do TCE, através da designação de “crescimento sustentável”, como um objetivo 

principal a atingir. Porém, além de não ser apresentada uma definição, o conceito aparecia 

com várias designações não coincidentes ao longo do Tratado. Neste sentido, ver 

PIMENTA, Carlos, “Enquadramento Geral da Problemática do Ambiente”, Direito do 

Ambiente, AAVV, Instituto Nacional de Administração, 1994, p. 31. 

 Por sua vez, no Quinto Programa de Ação das Comunidades Europeias (1993-2000), em 

matéria de ambiente, a aposta principal foi a promoção da conciliação entre o ambiente e 

o desenvolvimento de toda a economia, como bem elucida, desde logo, o seu título “Por 

um Desenvolvimento Sustentável”. 

 Todavia, podemos afirmar que a noção de desenvolvimento sustentável passou a estar 

inscrita, definitivamente, entre os objetivos da UE, com a entrada em vigor do Tratado de 

Amesterdão, que inseriu expressamente o conceito de desenvolvimento sustentável quer 

no Preâmbulo quer no então artigo 2.º do Tratado de Maastricht e no artigo 2.º do Tratado 

de Roma. 

 O conceito de desenvolvimento sustentável, introduzido pelo Tratado de Amesterdão, 

encontra-se atualmente mencionado como objetivo no Preâmbulo e no artigo 3.º do TUE 

e ainda no artigo 11.º do TFUE, sendo de realçar que não se encontra nos Tratados qual-

quer definição do mesmo, afirmando KRÄMER que a sua noção, decorridos mais de 30 

anos de discussões, ainda hoje não é clara (EU Environmental Law, Sweet & Maxwell, 8.ª 

edição, 2016, pp. 9 e ss.). 

 Com bastante interesse e atualidade sobre o conceito e importância do desenvolvimento 

sustentável, pode ver-se o Documento de Reflexão Para uma Europa sustentável até 

2030, COM (2019) 22 final, de 30/01/2019. 

 Sobre a evolução do conceito no âmbito da UE, pode ver-se SÁNCHEZ GALERA, María 

Dolores, “La transición Europea hacía la sostenibilidad. Desafios para España en el pro-

ceso de integración”, Estudios de Derecho Público en Homenaje a Luciano Parejo Alfon-

so (coordenadores Marcos Vaquer Caballería, Ángel Manuel Moreno Molina, Antonio 

Descalzo González), tomo III, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 2779-2805. 

 Finalmente, refira-se que, no ordenamento jurídico português, a noção de “desenvolvi-

mento sustentável” foi introduzida com a IV Revisão Constitucional, em 1997, no artigo 

66.º, n.º 2 (Ambiente e qualidade de vida) da Constituição da República Portuguesa 

(CRP), no âmbito dos “Direitos e Deveres Fundamentais”, e também no setor da “Orga-

nização Económica”, no quadro das incumbências prioritárias do Estado, na alínea a) do 

artigo 81.º. 
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Quadro da Água (DQA) – Diretiva 2000/60/CE –, que será alvo de 

estudo aprofundado. 

1.4. O TRATADO DE LISBOA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

COMO FIM ORIENTADOR 

Finalmente, cumpre fazer referência à revisão operada pelo Tra-

tado de Lisboa, assinado em dezembro de 2007, e que entrou em vigor 

em dezembro de 2009. Este Tratado, para além de introduzir altera-

ções no TUE e no TCE, passou a denominar este último de Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), no âmbito do 

qual a política da União, no domínio do ambiente, se encontra regula-

da no Título XX, sob os artigos 191.º a 193.º. 

As alterações de maior relevo, no que respeita ao ambiente, intro-

duzidas pelo Tratado de Lisboa, consistiram na consagração, como 

objetivos, de um elevado nível de proteção e de melhoramento da 

qualidade do ambiente, a par de um desenvolvimento sustentável, as-

sente num crescimento económico equilibrado, ambos estatuídos no 

artigo 3.º, n.º 3, do TUE. 

Na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, pode 

afirmar-se que os mencionados objetivos converteram-se num fim 

orientador da UE, pois, apesar de os mesmos se encontrarem já con-

sagrados no artigo 37.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, o qual estabelece: “Todas as políticas da União devem inte-

grar um elevado nível de proteção do ambiente e a melhoria da sua 

qualidade, e assegurá-los de acordo com o princípio do desenvolvi-

mento sustentável.”, o certo é que este normativo não dispunha, até 

então, de carácter vinculativo. É o Tratado de Lisboa que vem conferir 

valor jurídico à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

(cfr. art. 6.º, n.º 1, do TUE), aceite em Nice, em 2000, e que não pas-

sava de um texto com valor meramente interpretativo. 

Por outro lado, no que concerne aos objetivos da política ambien-

tal que constavam do artigo 174.º do TCE, e que passaram a constar 

do disposto no artigo 191.º do TFUE, devemos assinalar que com o 

Tratado de Lisboa se estabeleceu uma referência expressa ao funda-

mental combate às “alterações climáticas”. 
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2. UMA REFERÊNCIA ESPECÍFICA À POLÍTICA E AO 

DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVOS ÀS ÁGUAS 

Não obstante a inexistência de referências expressas ao ambiente 

nos Tratados originais, colmatada, ao longo da evolução da UE, pelos 

Tratados de revisão, o certo é que, conforme já referido, e como ve-

remos adiante mais pormenorizadamente, podemos afirmar que os 

aspetos relacionados com os recursos hídricos e a respetiva poluição 

dos ecossistemas aquíferos desde cedo foi alvo de preocupação por 

parte das instâncias europeias. 

Num primeiro momento, que podemos considerar situado entre as 

décadas de 70 e 80 do século XX, a UE deu grande relevância ao do-

mínio hídrico, quer na ótica da qualidade da água para certos usos 

(por exemplo, consumo humano, banho, aquicultura, etc.), definindo 

determinados objetivos,52 quer do ponto de vista da qualidade dos 

ecossistemas, identificando certas substâncias perigosas para o meio 

aquático e estabelecendo limites de descarga. De início, foram estes os 

dois grandes objetivos delineados pela política europeia da água, cuja 

principal prioridade era satisfazer as necessidades das pessoas. Neste 

período assistiu-se, assim, à produção de legislação fragmentada e 

setorial, destinada a resolver cada um dos problemas que se iam colo-

cando. 

Entretanto, em 1995 começa a gizar-se uma nova perspetiva de 

abordagem dos recursos hídricos, que culminará com a adoção de uma 

Diretiva-Quadro da água. Com efeito, baseada no apelo do Conselho e 

Comité de Ambiente do Parlamento Europeu sobre a necessidade de 

se efetuar uma revisão da política europeia da água (de junho de 

1995), em 1996 a Comissão elaborou uma comunicação ao Conselho 

e ao Parlamento Europeu, intitulada European Community Water Po-

licy.53 Embora se afirme, nesta comunicação, como principal conclu-

são, a necessidade de se preparar uma Diretiva-Quadro dos recursos 

___________ 

52 Como resulta, a título de exemplo, da adoção da Diretiva 75/440/CEE, em junho de 1975 

(relativa a águas superficiais destinadas à produção de água potável), e da Diretiva 

80/778/CEE, em julho de 1980 (relativa à qualidade das águas destinadas ao consumo 

humano). 
53 COM (96) 59, final, 21/02/1996. 
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hídricos, o certo é que não se avança, desde logo, nesse sentido. Con-

tudo, cumpre referir que esta comunicação fixou novos objetivos para 

a política da água, entre os quais destacamos: 

– a preocupação em assegurar, para além do abastecimento de 

água para consumo humano, a disponibilidade de recursos 

hídricos em termos de qualidade e quantidade, de modo a 

atingir outros objetivos económicos, nomeadamente da in-

dústria, agricultura, transportes e energia; 

– proteger e manter o bom estado ecológico e o funcionamento 

do ambiente aquático, bem como atender às necessidades de 

água de ecossistemas e habitats de zonas húmidas e terres-

tres; e 

– gerir a água de modo a prevenir ou a reduzir o impacte ad-

verso das inundações e minimizar o impacte das secas. 

A Comissão reconheceu que os novos objetivos delineados nem 

sempre seriam compatíveis entre si, sendo necessário alcançar um 

equilíbrio sensato entre eles, e admitiu, ainda, que o objetivo da prote-

ção ambiental era particularmente vulnerável e necessitaria de uma 

atenção especial, o que veio a ocorrer mais tarde, no ano 2000, como 

veremos mais adiante, com a adoção da DQA – Diretiva 2000/60/CE. 

3. BASE JURÍDICA DAS MEDIDAS ADOTADAS. EVOLUÇÃO 

As medidas legislativas que foram sendo adotadas ao longo dos 

tempos, no domínio da água, inicialmente, como vimos, ao abrigo do 

disposto nos artigos 100.º e 235.º do Tratado CE (atualmente arts. 

114.º, 115.º e 352.º do TFUE) e, a partir de 1987, de acordo com o 

artigo 130.º-S (atual art. 192.º do TFUE), requeriam uma votação por 

unanimidade. 

Só a partir das alterações introduzidas pelo Tratado de Maastricht 

(1992) é que passaram a existir decisões por maioria qualificada. No-

te-se que, a partir do TUE, o artigo 130.º-S contém três procedimentos 

de decisão diferentes, dependendo da natureza do objeto. Assim, o 

artigo 130.º-S, n.º 1, passou a abranger a maior parte da legislação 

relativa à água e requer a cooperação com o Parlamento Europeu e 

uma maioria qualificada no Conselho. Por sua vez, o artigo 130.º-S, 
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n.º 2, refere-se à “gestão dos recursos hídricos” e exige a consulta do 

Parlamento Europeu e a unanimidade no Conselho. Por fim, o artigo 

130.º-S, n.º 3, diz respeito aos programas gerais de ação e exige a co-

decisão com o Parlamento Europeu e uma maioria qualificada no 

Conselho. 

Em face do exposto, devemos destacar que as alterações efetua-

das introduziram, no domínio da água, distintas opções, que, natural-

mente, geraram alguma incerteza. Assim, como se referiu, enquanto 

que, de acordo com o estatuído no artigo 130.º-S, n.º 1, as decisões 

podem ser adotadas por maioria, já nos termos do artigo 130.º-S, n.º 2, 

é necessária a unanimidade. Esta situação gerou diferentes interpreta-

ções por parte dos Estados-membros e do Conselho, tendo o Tribunal 

de Justiça considerado que a noção de “gestão de recursos hídricos” 

constante do então artigo 130.º-S, n.º 2, (diferente da atualmente 

plasmada no art. 192.º, n.º 2, do TFUE) não abrangia toda e qualquer 

medida que se referisse à água, mas apenas as medidas relativas à 

regulamentação das utilizações das águas e da sua gestão nos aspetos 

quantitativos. No entendimento do tribunal, ficaram de fora, portanto, 

quaisquer atos ou medidas de gestão dos recursos hídricos relativa-

mente aos aspetos qualitativos.54 

Nesta sequência, o Tratado de Nice procedeu a uma alteração da 

redação do mencionado normativo, esclarecendo que a votação por 

unanimidade é necessária para as medidas relativas à gestão quantita-

tiva dos recursos hídricos, desconhecendo-se, até à data, a adoção de 

quaisquer atos ao abrigo do estatuído neste artigo. 

___________ 

54 Ver acórdão de 30/01/2001 proferido no âmbito do processo C-36/98, Espanha versus 

Conselho, no qual a Espanha recorreu contra a Decisão do Conselho 97/825, de 

24/11/1997 (JO L 342, p. 18), relativa à conclusão da Convenção sobre a Cooperação pa-

ra a Proteção e Utilização Sustentável do Danúbio, peticionando a sua anulação, por en-

tender que a mesma não poderia ter sido aprovada ao abrigo unicamente do disposto no 

artigo 130.º-S, n.º 1, do Tratado CE, mas também ao abrigo do artigo 130.º-S, n.º 2, que 

obrigava a uma votação por unanimidade. Todavia, o Tribunal de Justiça indeferiu o re-

curso apresentado, entendendo que embora a Convenção em causa visasse a regulamenta-

ção das utilizações das águas da bacia do Danúbio e a sua gestão nos seus aspetos quanti-

tativos, estas eram questões acessórias, resultando do teor da Convenção que o seu prin-

cipal objeto consistia na proteção e melhoria da qualidade das águas. 
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A solução adotada ao nível do Tratado e a ausência de legislação 

da UE, quanto à gestão quantitativa dos recursos hídricos, traduz, na 

nossa opinião, a elevada importância da água e do fenómeno do stress 

hídrico, não pretendendo os Estados, atenta a diversidade das disponi-

bilidades de água, deixar de controlar essa matéria. Com efeito, se as 

normas para combater a poluição hídrica merecem a “aprovação” de 

todos, pelo menos em termos teóricos, estando os Estados-membros 

disponíveis para aceitar quaisquer medidas de gestão nesse domínio, 

ainda que alcançadas por maioria, o mesmo já não terá ocorrido no 

que concerne à gestão quantitativa dos recursos hídricos, da qual os 

Estados não querem abrir a mão. Esta situação, embora compreensí-

vel, não deixa de ser um óbice à adoção de medidas mais amplas e 

integradas com vista a uma eficaz proteção das águas, pois é sabido 

que a quantidade também interfere com a qualidade. 

Em resumo, analisadas as disposições atualmente em vigor relati-

vas à política do ambiente, podemos afirmar que a UE dispõe, hoje, de 

competências para atuar em todos os domínios da política ambiental, 

estando a sua atuação limitada pelo princípio da subsidiariedade (cfr. 

art. 5.º, n.º 3, do TUE) e pela exigência da unanimidade no Conselho, 

nomeadamente, com relevo para o nosso trabalho, em questões fiscais 

e de gestão quantitativa dos recursos hídricos. 

4. APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO 

COMUNITÁRIA EM MATÉRIA DE AMBIENTE, EM 

ESPECÍFICO NO QUE RESPEITA À PROTEÇÃO DAS 

ÁGUAS 

Exposto o quadro histórico e jurídico em que surgiram as primei-

ras normas comunitárias relativas às águas residuais e à proteção dos 

aquíferos – dispositivos que constituirão o objeto do nosso estudo, e 

que contribuíram, como detalhadamente estudaremos, para a configu-

ração e estabelecimento do regime jurídico das mesmas quer na UE 

quer no ordenamento jurídico português, tendo em consideração a 
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adesão de Portugal às comunidades em 12 de junho de 1985 55 – apre-

sentaremos, agora, os programas de ação comunitária no domínio do 

ambiente, referindo e destacando os principais aspetos relativos à pro-

teção das águas. 

4.1. OS PRIMEIROS PROGRAMAS – EVOLUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

Estimulada pela Conferência de Estocolmo, que teve lugar em ju-

nho de 1972, a UE, em outubro do mesmo ano, realizou uma reunião 

em Paris com os chefes de Estado e de governo dos Estados-

membros, os quais decidiram que deveria ser elaborado um programa 

de ação em matéria de ambiente. 

4.1.1. O primeiro Programa de Ação em Matéria de Ambiente 

Na sequência da aludida reunião em Paris, a Comissão Europeia 

elaborou o primeiro Programa de Ação em Matéria de Ambiente, que 

entrou em vigor em dezembro de 1973 e foi aprovado para o período 

de 1973 a 1976.56 Este programa foi aprovado pelo Conselho sem 

___________ 

55 Na verdade, como bem elucida MORENO MOLINA, a adesão de um país à UE implica a 

receção de todas as normas comunitárias, sendo de realçar que o direito comunitário pre-

valece (de acordo com o princípio do primado) sobre o direito nacional e, assim sendo, o 

autor afirma que a política comunitária do ambiente deverá também prevalecer sobre as 

políticas nacionais (cfr. MORENO MOLINA, Ángel Manuel, Derecho comunitario del 

medio ambiente. Marco Institucional, regulación sectorial y aplicación en España, Mar-

cial Pons, Madrid e Barcelona, 2006, pp. 19 e ss). 

 No mesmo sentido, pode ver-se TORRES DEL MORAL, António, Princípios de Derecho 

constitucional español. Sistemas de fuentes, sistemas de los derechos, tomo I, 5.ª edição, 

Serviço de Publicações da Faculdade de Direito da Universidade Complutense, Madrid, 

2004, pp. 269 e ss. 
56 Aprovado através de Declaração do Conselho das Comunidades Europeias e dos repre-

sentantes dos governos dos Estados-membros reunidos no Conselho de 22/11/1973, JO C 

112/1, de 20/12/1973. 

 Não obstante, LÓPEZ RAMÓN, Fernando, “Caracteres del Derecho comunitário europeo 

ambiental”, Revista de Administración Pública, n.º 142, 1997, p. 54, afirma que o primei-

ro texto da UE onde se manifestaram preocupações ambientais foi a Comunicação da 

Comissão de 22/07/1971, onde se destacou que, na definição e organização do desenvol-

vimento económico, deveria tomar-se em consideração a qualidade dos recursos naturais 

e das condições de vida. 
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proceder à citação de qualquer norma legitimadora desse poder, sus-

tentando-se apenas no teor do artigo 2.º do Tratado CE, escapando, 

assim, de forma prudente, à questão da falta de competência comuni-

tária neste domínio. 

Neste programa definiram-se os objetivos, as ações e as medidas 

a tomar no domínio do ambiente e estabeleceram-se os princípios ge-

rais da política ambiental. Com especial relevância para o nosso estu-

do, foi fixado, desde logo, o princípio geral de que deveria ser evitada 

qualquer exploração dos recursos e do ambiente suscetível de causar 

perturbações importantes no equilíbrio ecológico. 

As várias ações a empreender, no âmbito deste programa, dividi-

ram-se em dois grandes grupos. Um primeiro grupo relativo às medi-

das de redução da poluição em variados domínios, e um segundo res-

peitante às medidas destinadas a melhorar o ambiente, reconhecendo-

se que um programa comunitário em matéria de ambiente não se de-

veria limitar a combater a poluição, mas deveria contribuir de modo 

pró-ativo para a melhoria do ambiente. 

Assim, no primeiro grupo (medidas de redução da poluição), e 

constituindo este programa o primeiro passo na definição da política 

ambiental europeia, determinou-se que, antes do mais, haveria que 

estabelecer critérios científicos de nocividade em relação aos princi-

pais poluentes, designadamente da água. Para isso, afirmou-se que 

essa ação deveria ser acompanhada de uma normalização ou harmoni-

zação dos métodos e dos instrumentos utilizados para a medição des-

ses poluentes, listando-se, desde logo, um conjunto de poluentes para 

definição dos respetivos critérios. Por outro lado, estabeleceu-se que 

seria necessário proceder à definição, através da elaboração de méto-

dos comuns, dos parâmetros relativos aos objetivos de qualidade. 

Além disso, consignou-se a necessidade de adotar um método 

comum de avaliação do custo da luta contra a poluição. Fixou-se que, 

numa primeira fase, o objetivo seria procurar estabelecer métodos de 

avaliação do custo da poluição da água, bem como o da luta contra a 

poluição provocada por determinadas atividades industriais, e, numa 

segunda etapa, completar esse trabalho com uma análise dos instru-
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mentos económicos que pudessem vir a ser utilizados, tendo em conta 

o princípio do poluidor-pagador.57 

De entre as medidas de redução da poluição, considerou-se neces-

sária a definição de um método comum de classificação e de descrição 

dos meios de luta contra a poluição, de modo a elaborar-se uma regu-

lamentação adequada, com a indicação de objetivos de qualidade. 

Por fim, e tendo em consideração os graves problemas causados 

pela poluição em determinadas zonas de interesse comum, entre as 

quais a poluição dos mares, das águas da bacia do Reno e de determi-

nadas zonas transfronteiriças, este programa impôs a aplicação de 

medidas e procedimentos especiais destinados a combater essas situa-

ções. 

No que respeita ao segundo grupo (melhoria do ambiente), este 

programa afirmou que a ação da UE nos mais variados setores, como, 

___________ 

57 Este princípio, como o próprio nome indica, consiste na imputação aos poluidores dos 

custos relativos à proteção do ambiente, incitando-os, desse modo, a reduzirem a poluição 

causada pelas suas atividades, procurando tecnologias e/ou produtos menos poluentes. Es-

te princípio é aplicado, geralmente, através da imposição de obrigações sob a forma de 

normas e /ou taxas, garantindo a internalização dos custos ambientais; tendo sido consa-

grado no Tratado CE (cfr. art. 130.º-R) aquando da revisão operada pelo Ato Único Euro-

peu, encontrando-se atualmente previsto no artigo 191.º, n.º 2, do TFUE. 

 O princípio do poluidor-pagador, além de estabelecer que os custos das medidas de pre-

venção da poluição devem ser suportados pelo poluidor, consagra também que, na ocor-

rência de danos, o poluidor é o responsável por tais custos, atuando, portanto, como um 

incentivo para o controlo da poluição na sua origem. Deste modo, pode afirmar-se que es-

te princípio está claramente relacionado com o princípio da ação preventiva, embora haja 

quem o critique, considerando que, no caso dos valores fixados não serem adequados, se 

possa falar numa contribuição para a existência de verdadeiras autorizações de poluição, 

pelo que, deve ter um fim dissuasor, para que não se torne mais rentável contaminar. 

 Uma manifestação deste princípio no tema que nos ocupa consiste, numa primeira fase, 

no estabelecimento de impostos ou taxas sobre as descargas de águas residuais, com a fi-

nalidade de proteger e melhorar o domínio hídrico; e, numa segunda fase, em caso de in-

cumprimento das normas legais, na aplicação de um regime sancionador, com aplicação 

de coimas, multas e indemnizações. 

 Para maiores desenvolvimentos sobre este princípio, entre outros, ver ARAGÃO, Maria 

Alexandra, “O Princípio do poluidor pagador como princípio nuclear da responsabilidade 

ambiental no direito europeu”, em Actas do Colóquio A Responsabilidade Civil por Dano 

Ambiental, Faculdade de Direito de Lisboa, Ebook, Instituto de Ciências Jurídico-

Políticas, 18-20 nov. de 2009, pp. 91-120, e “O Princípio do Poluidor Pagador – Pedra 

Angular da Política Comunitária do Ambiente”, Série – Direito Ambiental Para o Século 

XXI, vol. 1, 2014; e SADELEER, Nicolas, “Le principe du polluer-payeur: ideal régula-

teur ou règle de droit positif?”, Aménagement-Environnement, número especial, 1995. 
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por exemplo, agrícola, industrial, energético, etc., deveria ter em con-

sideração as preocupações relativas à proteção e à regeneração do 

ambiente, nomeadamente estudando os problemas colocados pela es-

cassez dos recursos hídricos, devido ao aumento do consumo e ao 

elevado grau de poluição. 

Finalmente, refira-se que, sob o Anexo I, o primeiro programa 

apresenta várias definições em matéria de proteção do ambiente, no-

meadamente no que respeita aos “objetivos de qualidade” e às “nor-

mas de proteção do ambiente”, nas quais se distinguem já as “normas 

de qualidade do ambiente”, as “normas de produtos” e as “normas de 

procedimento” para as instalações fixas, englobando estas últimas as 

“normas de emissão”, as “normas de conceção ou construção de ins-

talações fixas” e as “normas de exploração”. Acrescente-se, ainda, 

que os objetivos e as normas deverão ser periodicamente revistos, de 

modo a ter em consideração o progresso dos conhecimentos. 

Em jeito de conclusão, podemos afirmar que este programa, ape-

sar de se preocupar essencialmente com as ações de ordem corretiva, 

ainda assim, teve uma importância fundamental para a futura imple-

mentação de medidas destinadas à proteção do domínio hídrico. Com 

efeito, este programa determinou um conjunto de ações e estudos des-

tinados à definição de métodos comuns e objetivos de qualidade, de 

modo a conhecer os principais problemas e a permitir a adoção da 

regulamentação adequada,58 considerando a água como uma das prio-

ridades da política ambiental europeia. 

Além disso, e finalmente, importa salientar que o programa mani-

festou uma preocupação não só com o combate da poluição das águas 

doces, mas também com a luta contra a degradação das águas do mar, 

reconhecendo-se a ameaça crescente da poluição de origem telúrica. 

Na verdade, observando-se que a poluição dos mares “é uma das mais 

___________ 

58 Note-se que, no decurso deste primeiro programa, foram adotadas as seguintes diretivas 

relativas à proteção da água: Diretiva 75/440/CEE do Conselho, de 16/06/1975, relativa à 

qualidade exigida para as águas superficiais destinadas à produção de água potável nos 

Estados-membros; Diretiva 76/160/CEE do Conselho, de 08/12/1975, relativa à qualidade 

das águas balneares; e Diretiva 76/464/CEE do Conselho, de 04/05/1976, relativa à polui-

ção causada por determinadas substâncias perigosas derramadas no meio aquático da 

Comunidade. 
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perigosas devido às suas consequências sobre os equilíbrios biológi-

cos e ecológicos fundamentais que regem a vida sobre o nosso plane-

ta”,59 e que uma das principais fontes de poluição consiste na descarga 

de efluentes de origem telúrica, considerou-se que o combate à polui-

ção dos mares, nessa matéria, deveria estar em conexão com a luta 

contra a poluição das águas doces, exigindo-se uma abordagem muitas 

vezes análoga. Nessa sequência, o primeiro Programa de Ação em 

Matéria de Ambiente considerou conveniente “avaliar os riscos que 

traz para o meio marinho a presença, em diversos graus de concen-

tração, de determinados poluentes especialmente perigosos (…)”, 

com vista, nomeadamente, a: 

“– estabelecer métodos comuns que permitam definir 

objetivos de qualidade para a água do mar; 
– definir esses objetivos; 

– estudar os métodos de ordem regulamentar (…) ou 

económica (…) que permitam fazer respeitar gradual-

mente tais objetivos de qualidade; 

– fixar as normas; 

– estabelecer um modelo que permita conhecer a quanti-

dade dos poluentes derramados nos mares pelos cursos 

de água, assim como a quantidade dos poluentes derra-

mados diretamente a partir do litoral.”60 

4.1.2. O segundo Programa de Ação em Matéria de Ambiente 

Em maio de 1977 foi aprovado o segundo Programa de Ação em 

Matéria de Ambiente,61 para vigorar até 1981, duplicando-se o prazo 

de duração da programação ambiental, tendo em consideração que era 

necessário atualizar o programa anterior, com o fim de assegurar a 

___________ 

59 Cfr. alínea A) da secção 1 do Capítulo 6 da segunda parte do primeiro Programa de Ação 

em Matéria de Ambiente, p. 29. 
60 Cfr. alínea B) da secção 1 do Capítulo 6 da segunda parte do primeiro Programa de Ação 

em Matéria de Ambiente, pp. 31 e 32. 
61 Programa de Ação em Matéria de Ambiente 1977-1981, aprovado através de Resolução 

do Conselho das Comunidades Europeias e dos representantes dos governos dos Estados-

membros reunidos no Conselho de 17/05/1977 (JO C 139/46, de 13/06/1977). 
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continuidade das ações já empreendidas, mas também de desenvolver 

novas tarefas. 

Neste programa entendeu-se que em matéria de redução da polui-

ção, deveria ser dada prioridade, designadamente, às medidas respei-

tantes à proteção das águas doces, afirmando-se que “uma parte des-

ses recursos potencialmente disponíveis tornou-se parcialmente, e, 

por vezes, totalmente, inutilizável devido à poluição”.62 

Nessa sequência, e sem prejuízo da aplicação pelos Estados-

membros das diretivas entretanto adotadas pelo Conselho sobre essa 

matéria, o segundo programa elencou uma série de ações a levar a 

cabo pela Comissão no âmbito das referidas diretivas e das que vies-

sem a ser adotadas no decurso da sua aplicação.63 Assim, e a título 

exemplificativo, determinou, no âmbito da Diretiva 75/440/CEE, rela-

tiva à qualidade exigida para as águas superficiais destinadas à produ-

ção de água potável, entre o mais, que fossem examinados os planos 

de ação nacionais respeitantes ao saneamento. No que respeita à Dire-

tiva 76/160/CEE, relativa à qualidade das águas balneares, estabeleceu 

que fossem analisadas as derrogações previstas e efetuadas propostas 

para empreender as alterações necessárias à adaptação da diretiva ao 

progresso técnico. Por último, no que concerne à Diretiva 

76/464/CEE, sobre a poluição causada por determinadas substâncias 

perigosas, este programa estabeleceu, entre o mais, que deveriam ser 

apresentadas propostas sobre os valores-limite, os prazos máximos, os 

objetivos de qualidade e o processo de controlo para determinadas 

substâncias.64 

___________ 

62 Cfr. Capítulo 2 do Título II do segundo Programa de Ação em Matéria de Ambiente, p. 

244. 
63 No decurso deste programa foram adotadas, no que respeita à água, as seguintes diretivas: 

Diretiva 78/176/CEE do Conselho, de 20/02/1978, relativa aos resíduos provenientes da 

indústria do dióxido de titânio; Diretiva 78/659/CEE, relativa aos requisitos de qualidade 

das águas doces aptas para a vida dos peixes; Diretiva 79/869/CEE, relativa aos métodos 

de medida e à frequência das amostragens e da análise das águas doces superficiais desti-

nadas à produção de água potável; Diretiva 79/923/CEE, relativa à qualidade das águas 

conquícolas; Diretiva 80/68/CEE, relativa à proteção das águas subterrâneas contra a po-

luição causada por certas substâncias perigosas; e Diretiva 80/778/CEE, relativa à quali-

dade das águas para consumo humano. 
64 Cfr. Capítulo 2 do Título II do segundo Programa de Ação em Matéria de Ambiente p. 

245. 
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O segundo programa também considerou ser necessário reforçar o 

carácter preventivo da política do ambiente, criando mecanismos es-

pecíficos para atingir esse objetivo, e deu especial atenção à proteção 

dos recursos naturais. 

Nesse quadro, reafirmando os objetivos e princípios da política de 

ambiente e da redução da poluição definidos pelo primeiro programa, 

introduziu novos capítulos sobre a prevenção da poluição das águas 

doces e do mar (Capítulo 2 do Título II), bem como sobre a salva-

guarda e gestão da água (Capítulo 3 do Título III). Assim, estabele-

ceu-se que, em matéria de prevenção e redução da poluição das águas 

doces e do mar, a ação comunitária deveria incidir prioritariamente, e 

a título exemplificativo, sobre os seguintes temas: elaboração dos 

objetivos de qualidade das águas iniciados pelo programa anterior e 

não concluídos; definição dos métodos de medida e de frequência de 

amostragem; investigação e determinação em comum das exigências 

de qualidade mínimas satisfatórias, a longo prazo, que as águas da UE 

deveriam respeitar; adoção dos valores-limite de emissão, dos prazos 

máximos e dos objetivos de qualidade para uma primeira lista de 

substâncias da Lista I da Diretiva 76/464/CEE e prevenção e redução 

da poluição marinha de origem telúrica no âmbito da Diretiva 

76/464/CEE. A Comissão deveria, ainda, proceder ao estudo das me-

didas a tomar relativamente à construção de estações de depuração e 

de medidas de fiscalização e de controlo da poluição. 

Por sua vez, e no que respeita à gestão da água, o segundo pro-

grama estabeleceu que a mesma deveria satisfazer a qualidade do am-

biente e o desenvolvimento económico, e ter em consideração a inter-

dependência física dos diversos meios, não dissociando os problemas 

de quantidade e de qualidade. 

Por outro lado, e em termos mais amplos, sabendo-se que mais 

vale evitar a poluição do que combater os seus efeitos, até porque há 

situações de danos irreversíveis ou de difícil reparação, a UE entendeu 

que a melhor política em ambiente consistia em prevenir, alertando 

para a necessidade de melhorar os conhecimentos científicos e tecno-

lógicos, com esse fim. Além disso, incumbiu-se a Comissão de estu-

dar e analisar a eventual aplicação de processos de avaliação das inci-
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dências de determinados planos e projetos no domínio do ambiente, 

tal como já acontecia nos Estados Unidos. 

Ainda no que concerne à gestão da água, o segundo programa 

chama já a atenção para o facto da interdependência física dos ecos-

sistemas aquáticos e da correlação entre a qualidade e a quantidade 

como fatores que devem nortear a política global de gestão deste re-

curso. De facto, e nomeadamente no que diz respeito à gestão das 

águas doces e do mar (influenciadas pela ação de origem telúrica), 

verifica-se, como veremos mais adiante, a possibilidade da existência 

de uma gestão dividida (pertencente a diferentes entidades), o que, a 

nosso ver, dificulta a implementação da então defendida gestão global 

e integrada deste recurso. 

Por último, importa referir que, para a gestão da água, este pro-

grama faz apelo à necessidade de uma planificação que tome em con-

sideração múltiplos objetivos, tais como a manutenção de um caudal 

mínimo e a reutilização sucessiva da água, questões que, como vere-

mos, só muito mais tarde vieram a ser acolhidas pelo legislador da 

UE, e não na sua integralidade. 

4.1.3. O terceiro Programa de Ação em Matéria de Ambiente 

Decorrido e ultrapassado o prazo previsto para a duração do se-

gundo programa, em fevereiro de 1983 procedeu-se à aprovação do 

terceiro Programa de Ação em Matéria de Ambiente,65 referindo-se 

expressamente que o mesmo seria aplicável ao período de 1982-1986. 

Este programa, à semelhança do anterior, que reafirmou os prin-

cípios da política comunitária do ambiente definidos pelo primeiro 

programa, considerando-os válidos, destinou-se a atualizá-los, prosse-

guindo a tarefa de os executar durante o período definido. Além disso, 

propôs-se implementar as novas medidas que se revelassem necessá-

rias, designadamente com o objetivo de prevenir e reduzir a poluição 

das águas. Nesse seguimento, quer as diretivas já existentes, quer as 

___________ 

65 Programa de Ação em Matéria de Ambiente 1982-1986, aprovado através de Resolução 

do Conselho das Comunidades Europeias e dos representantes dos governos dos Estados-

membros reunidos no Conselho em 07/02/1983 (JO C 46/1, de 17/02/1983). 
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que vieram a ser adotadas durante a sua vigência,66 relacionam-se 

especialmente com o estabelecimento de normas de qualidade relati-

vas a determinadas utilizações da água (nomeadamente águas superfi-

ciais, águas para consumo humano, águas de banho, etc.) e com a re-

dução da poluição provocada pela descarga de determinadas substân-

cias perigosas no meio hídrico. 

Deste modo, no que respeita à redução da poluição, bem como à 

utilização racional dos recursos, o terceiro programa insistiu no refor-

ço das medidas preventivas, no âmbito de uma estratégia global, e 

referiu-se à necessidade de integração das preocupações de ambiente 

nas outras políticas comunitárias, designadamente nos domínios da 

agricultura, da energia, da indústria, dos transportes e do turismo. As-

sim, para uma aplicação eficaz do princípio da prevenção, este pro-

grama volta a salientar (tal como o segundo programa) a necessidade 

de elaborar e introduzir procedimentos de avaliação nos processos de 

decisão relativos a qualquer atividade que seja suscetível de produzir 

efeitos significativos sobre o ambiente,67 considerando a avaliação 

prévia dos impactes ambientais um instrumento fundamental para a 

implementação do mencionado princípio. Isto, ainda antes, sublinhe-

se, da adoção da Diretiva 85/337/CEE sobre a Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), a qual veio a ser adotada precisamente durante a 

sua vigência. 

___________ 

66 No âmbito deste programa, e no que respeita à água, foram publicadas as seguintes direti-

vas: Diretiva 82/176/CEE, que estabeleceu valores-limite e objetivos de qualidade para as 

descargas de mercúrio; Diretiva 82/883/CEE relativa às modalidades de vigilância dos 

meios afetados pelas descargas da indústria do dióxido de titânio; Diretiva 83/29/CEE e 

Diretiva 83/513/CEE, para proteção dos meios aquáticos de certas substâncias, como o 

dióxido de titânio e o cádmio, respetivamente; Diretiva 84/156/CEE relativa às descargas 

de mercúrio; Diretiva 84/491/CEE relativa a descargas de hexaclorociclo-hexano; e Dire-

tiva 86/280/CEE relativa aos valores-limite e aos objetivos de qualidade para as descargas 

de certas substâncias perigosas incluídas na lista I do anexo da Diretiva 76/464/CEE. 
67 A este propósito refira-se que a Comissão apresentou ao Conselho uma proposta de dire-

tiva que tinha por objetivo introduzir a avaliação das incidências sobre o ambiente nos 

procedimentos nacionais em matéria de autorização de novos trabalhos industriais e de in-

fraestruturas agrícolas (JO C 169, de 09/07/1980). 

 Todavia, só em 1985 viria a ser aprovada uma diretiva relativa à avaliação das incidências 

de certos projectos públicos e privados sobre o ambiente, a Diretiva 85/337/CEE do Con-

selho, de 27/06/1985, que ficou conhecida como a diretiva relativa a Avaliação de Impac-

te Ambiental (AIA). 
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Sem prejuízo do anteriormente referido e na senda dos primeiro e 

segundo programas, volta a realçar-se o papel decisivo que desempe-

nha a aplicação do princípio do poluidor-pagador para uma melhor 

utilização dos recursos. E reafirma-se que este princípio constitui um 

meio privilegiado para a redução da poluição, bem como a procura de 

produtos e tecnologias menos poluentes, incentivando a inovação. 

No que concerne à necessidade de evitar e reduzir a poluição da 

água, mas também de outros componentes do ambiente, é de salientar 

que este programa estabeleceu, ex novo, a necessidade de a Comissão 

proceder a uma coordenação das várias medidas existentes e exami-

nar, nomeadamente, os meios de regulamentar de forma integrada 

certas descargas de efluentes suscetíveis de afetar vários meios, a fim 

de evitar a transferência de poluição resultante da aplicação de medi-

das parciais. 

Por outro lado, e no quadro das ações empreendidas nos progra-

mas anteriores relativamente à redução e prevenção da poluição das 

águas doces, o terceiro programa afirma que a Comissão deve preocu-

par-se em combater, entre o mais, a poluição devida a substâncias 

perigosas. A Comissão foi ainda incumbida de estudar o derrame de 

substâncias perigosas e de certas substâncias inorgânicas responsáveis 

pela eutrofização das águas, assim como a poluição térmica provocada 

pelos processos de produção. 

Finalmente, no âmbito da gestão racional dos recursos naturais, é 

de salientar a referência à necessidade de reforçar os esforços efetua-

dos a esse nível. Este programa afirma que a Comissão deve promover 

a utilização racional da água e melhorar os métodos de avaliação dos 

recursos disponíveis, completando, nomeadamente, o estudo das 

águas subterrâneas, de modo a alcançar uma melhor utilização da 

água. Assim, a Comissão ficou encarregada de fazer propostas para o 

restabelecimento de situações deficitárias, bem como propostas de 

redução do consumo de água subterrânea nos processos industriais, 

devendo sugerir o estabelecimento de zonas de proteção de águas sub-

terrâneas. 

Atento o exposto, podemos desde já adiantar que, com a adoção 

destes três primeiros programas de ação, aprovados antes do Ato Úni-
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co Europeu,68 se observa uma preocupação em melhorar a qualidade 

das águas, embora, como salienta MARTÍN MATEO, as referências 

principais recaiam sobre as águas superficiais69 e as medidas imple-

mentadas se verifiquem apenas quanto aos aspetos qualitativos, es-

quecendo os problemas quantitativos e de aproveitamento racional dos 

recursos hídricos.70 

4.1.4. O quarto Programa de Ação em Matéria de Ambiente 

O quarto Programa de Ação em Matéria de Ambiente (1987-

1992)71 surgiu na sequência da publicação, em 1987, do Relatório 

Brundtland (intitulado “O Nosso Futuro Comum”) e da adoção do Ato 

Único Europeu.72 Embora este programa tenha tido a responsabilidade 

de preparar o caminho para a elaboração da Conferência das Nações 

Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro em 

1992, o certo é que não introduz, ainda, expressamente, o conceito do 

desenvolvimento sustentável. 

Este programa, tal como os dois que o antecederam, reconheceu a 

validade do primeiro programa de ação, a necessidade de continuar a 

executá-lo, bem como de o atualizar e completar para o novo período 

de vigência. 

Assim, em conformidade com o previamente estabelecido, no que 

respeita à prevenção da poluição das águas doces, persistiu-se na in-

___________ 

68 Sobre estes primeiros três programas de ação pode ver-se: FERNÁNDEZ DE GATTA 

SÁNCHEZ, Dionísio, “La política ambiental comunitária: su evolución y futuro”, Revista 

de Administración Pública, n.º 111, 1986, pp. 425-431 e LÓPEZ RAMÓN, Fernando, 

“Caracteres del Derecho comunitário europeo ambiental”, Revista de Administración Pú-

blica, n.º 142, 1997, pp. 53-57. 
69 MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de Derecho ambiental, vol. II, Ed. Trivium, Madrid, 

1992, p. 104. 
70 Como afirma DELGADO PIQUERAS, Francisco, Derecho de aguas y medio ambiente: 

el paradigma de la protección de los humedales, Tecnos; Madrid, pp. 63 e ss. 
71 Programa de Ação em Matéria de Ambiente 1987-1992, aprovado através de Resolução 

do Conselho das Comunidades Europeias e dos representantes dos governos dos Estados-

membros reunidos no Conselho em 19/10/1987 (JO C 328/1, de 07/12/1987). 
72 Ato legislativo de revisão dos Tratados que introduziu, como já vimos, uma base jurídica 

específica para a execução de uma política comunitária de ambiente e que enunciou os 

objetivos e os princípios que deveriam nortear tal política, incluindo no Tratado CE um 

capítulo relativo ao ambiente (Título VII – arts. 130.º-R a 130.º-T). 
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dispensabilidade da aplicação da legislação adotada, relativa à polui-

ção causada por determinadas substâncias perigosas lançadas no meio 

aquático. Nesse âmbito, salientou-se, uma vez mais, a necessidade de 

impedir a transferência da poluição de um meio ambiente para outro, 

embora, quanto a este aspeto, não se tenha registado, tal como anteri-

ormente, a adoção de qualquer ato legislativo com esse objetivo. 

Relativamente à gestão dos recursos, e em específico no que con-

cerne à água, este programa apela, de igual modo, ao melhoramento 

da gestão das águas, afirmando a premência da proteção das bacias de 

captação e referindo-se a um necessário incentivo à reutilização das 

águas residuais. No âmbito dos instrumentos económicos para pre-

venção e controlo da poluição, o quarto programa realça a importância 

da sua utilização, afirmando que a Comunidade tem um papel relevan-

te a desempenhar no seu desenvolvimento, designadamente na defini-

ção de diretrizes para a sua aplicação na legislação comunitária relati-

va à poluição das águas. Todavia, estes aspetos também não vieram a 

conhecer qualquer medida legislativa específica durante a vigência 

deste programa. 

Por outro lado, a UE afirma que, apesar das várias medidas já 

adotadas para proteção dos recursos hídricos, elas não se têm revelado 

suficientes para combater a poluição, tornando-se imperativa a adoção 

de novas ações. Nesse sentido, dá conta de que a Comissão tenciona 

apresentar propostas relativas ao controlo e redução da poluição das 

águas resultante da descarga de efluentes das explorações de gado, 

assim como da utilização excessiva de fertilizantes e pesticidas. Além 

disso, anuncia que a Comissão proporá o estabelecimento de padrões 

de qualidade mínimos a atingir, a longo prazo, em todas as águas da 

UE, e que reexaminará também a questão do estabelecimento de pa-

drões de qualidade para outras utilizações das águas, além das já exis-

tentes, especialmente para utilizações industriais e agrícolas. 

Por fim, o quarto programa reconhece que existem outros fatores 

que afetam igualmente as águas, em relação aos quais pode ser neces-

sária uma maior atenção por parte da UE, designadamente as questões 

relacionadas com o manuseamento e a rejeição de sedimentos poluí-

dos e com a eutrofização de reservas de água em determinadas zonas 

da UE. 
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Embora a Comissão não tenha proposto medidas em relação a to-

das as matérias que enunciou, importa realçar que é ao abrigo deste 

programa que são adotadas duas diretivas de grande relevo para a pro-

teção das águas, tendo uma delas elevada importância para a nossa 

dissertação, uma vez que respeita ao tratamento das águas residuais 

urbanas, um dos fatores que contribui fortemente para a poluição hí-

drica. De facto, no âmbito do quarto programa, foram adotadas, com 

relevância para a proteção das águas, as seguintes diretivas: Diretiva 

91/271/CEE, relativa ao tratamento das águas residuais urbanas; e 

Diretiva 91/276/CEE, relativa à poluição causada por nitratos de ori-

gem agrícola. 

Em conclusão, durante a vigência destes primeiros quatro pro-

gramas de ação em matéria de ambiente, a UE adotou inúmeros atos 

legislativos73, os quais consistiam, no âmbito do domínio hídrico, em 

controlar e limitar a poluição da água essencialmente através da intro-

dução de valores-limite ou das denominadas “normas mínimas”. 

Por último, devemos destacar que é durante a vigência do quarto 

programa que se procede, em 1990, à criação da Agência Europeia do 

Ambiente (AEA, em inglês, EEA – European Environmental Agency) 

e da Rede Europeia de Informação e de Observação sobre o Ambiente 

(EIONET – European Environment Information and Observation 

Network),74 e, em 1992, à criação da Rede da União Europeia para a 

Aplicação e Controlo da Legislação Ambiental (IMPEL – European 

Union Network for the Impletentation and Enforcement of Envi-

ronmental Law), instituições com relevo para a implementação da 

política do ambiente. 

O objetivo da AEA e da Rede Europeia de Informação e de Ob-

servação sobre o Ambiente (EIONET) consiste em proporcionar, à UE 

e aos Estados-membros, informações objetivas, fiáveis, comparáveis e 

___________ 

73 Como já referimos, designadamente, nas notas de rodapé n.os 58, 63 e 66 e como vere-

mos, ainda mais em pormenor, no quadro evolutivo da legislação, constante do ponto 5 

deste capítulo. 
74 Através do Regulamento (CEE) n.º 1210/90, do Conselho, de 07/05/1990, alterado em 

diversas ocasiões, e revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.º 401/2009, do PE e 

do Conselho, de 23/04/2009. 
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independentes sobre o ambiente, de modo a ajudá-los a adotarem as 

decisões mais adequadas para proteger o ambiente e assegurar o de-

senvolvimento sustentável. Funcionam, assim, como uma importante 

fonte de informação para os intervenientes na elaboração, adoção, 

aplicação e avaliação da política ambiental. 

A rede IMPEL, por sua vez, está vocacionada para contribuir para 

a implementação e cumprimento da legislação ambiental, com o obje-

tivo, entre outros, de melhorar o cumprimento da legislação, promo-

vendo o intercâmbio de informações e propondo melhorias na regu-

lamentação ambiental, designadamente no que diz respeito à sua apli-

cabilidade. 

4.1.5. O quinto Programa de Ação em Matéria de Ambiente 

Na sequência da Conferência do Rio de Janeiro de 1992, do Tra-

tado de Maastricht (aprovado também em 1992), e dando expressa 

resposta ao Relatório Brundtland, foi publicado, em 1993, para vigo-

rar até ao ano 2000, o quinto Programa de Ação em Matéria de Ambi-

ente, denominado “Em direção a um desenvolvimento sustentável”.75 

Há autores que consideram que o objetivo central deste programa 

foi o “desenvolvimento sustentável”, representando uma mudança de 

paradigma relativamente aos programas anteriores e revelando-se um 

programa mais estratégico e não uma mera lista de medidas a adotar 

num curto prazo.76 

Este programa veio reforçar a política ambiental, com o reconhe-

cimento de novos domínios de ação prioritários, entre os quais a redu-

ção do consumo de energia não renovável e a importância de vários 

setores, como a indústria, a energia, os transportes, a agricultura e o 

turismo, com influência na política comunitária do ambiente. O quinto 

programa apresenta, assim, uma nova abordagem para a resolução dos 

problemas ambientais e propõe a utilização de uma nova gama de 

instrumentos, para além das medidas legislativas. 

___________ 

75 Aprovado pela Resolução do Conselho e dos representantes dos Estados-membros em 

01/02/1993 e publicado no JO C 138 de 17/05/1993. 
76 Neste sentido, ver JANS, Jan H. e VEDDER, Hans H. B., European Environmental Law, 

After Lisbon, 4.ª edição, Europa Law Publishing, 2012, p. 340. 
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Os elementos fundamentais dessa nova abordagem consistem, es-

sencialmente: na integração das várias questões ambientais noutras 

políticas da UE; no conceito de responsabilidade global e partilhada 

por parte da UE e dos Estados-membros, incluindo outros parceiros 

relevantes, como as autarquias locais, as empresas, as organizações 

não governamentais e os cidadãos; e na adoção de instrumentos base-

ados no mercado e outros instrumentos económicos. 

O quinto programa representou, assim, um ponto de viragem e 

uma nova etapa na política comunitária do ambiente, podendo consi-

derar-se o precursor da estratégia do desenvolvimento sustentável. 

Enquanto o desafio dos anos 80 do século XX consistiu, essenci-

almente, na realização do mercado interno, nos anos 90 um dos prin-

cipais problemas foi a conciliação do ambiente e do desenvolvimento 

sustentável no âmbito de outras políticas, sendo esta uma questão que 

se coloca não só à UE mas a toda a comunidade internacional. 

Verificou-se, que apesar dos avanços registados em algumas ma-

térias, em que se apurou uma diminuição dos níveis de poluição,77 

vários problemas permaneceriam se não fossem adotadas novas medi-

das. Reconheceu-se, assim, a necessidade de: melhorar a implementa-

ção da legislação ambiental nos Estados-membros, bem como a quali-

dade dos textos legislativos; integrar o ambiente nas diversas políticas 

económicas e sociais; incentivar uma maior participação de todos os 

agentes na proteção do ambiente; e adotar novos instrumentos, como, 

por exemplo, mecanismos de apoio financeiro e aplicação de incenti-

___________ 

77 Ver Relatório sobre o Estado do Ambiente publicado em 1993 [COM (92) 23 final – vol. 

III], no âmbito do qual se conclui, no que respeita à poluição das águas, que foram reali-

zados alguns progres-sos relativamente à poluição originada por fontes pontuais nas 

águas interiores, mas que tais progressos estavam a ser neutralizados pelo aumento da po-

luição oriunda de fontes difusas, nomeadamente da agricul-tura. Por outro lado, conclui 

que a diretiva relativa às águas subterrâneas não estava a permitir alcançar os objetivos 

pretendidos, encontrando-se os recursos hídricos cada vez mais ameaçados pela sobre-

exploração e pela poluição. 

 O referido relatório dá, assim, conta de que a qualidade da água se encontra em causa e 

que as águas estão cada vez mais eutrofizadas. 

 Além disso, o relatório chama a atenção para algumas tendências preocupantes, com 

implicações negativas para o ambiente e, in casu, para o domínio hídrico, como é o caso 

do elevado aumento registado na utilização de fertilizantes entre 1970 e 1988 (+ 63%) e 

do aumento do consumo de água entre 1970 e 1985 (+35%). 
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vos, ou desincentivos, económicos e fiscais que permitissem a interna-

lização dos custos ambientais. 

Na verdade, a política ambiental, de acordo com o quinto pro-

grama, e visando introduzir as alterações necessárias nos comporta-

mentos com impacte ambiental, deveria basear-se em quatro conjun-

tos de instrumentos, a saber: instrumentos regulamentares; instrumen-

tos baseados no funcionamento do mercado (instrumentos económicos 

e fiscais78 e acordos voluntários); instrumentos horizontais de apoio 

(avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambi-

ente, avaliação de impacte ambiental, investigação, informação e edu-

cação); e mecanismos de apoio financeiro. 

Dos vários setores selecionados, e no que concerne à nossa refle-

xão, importa fazer referência aos setores da indústria e da agricultura, 

com elevado impacte na qualidade dos recursos hídricos. Assim, no 

que respeita à indústria, estabeleceu-se como objetivo o controlo inte-

grado da poluição, no qual se incluem, entre outros, licenças de explo-

ração, taxas ambientais e utilização de tecnologias limpas. É de salien-

tar que foi durante a vigência do quinto programa que se procedeu à 

aprovação da diretiva sobre a prevenção e controlo integrados da po-

luição.79 No que concerne à agricultura, este programa defendeu o 

___________ 

78 A este propósito, refira-se que, no domínio das águas, vários foram os Estados a utilizar 

instrumentos económicos (taxas e impostos) para obterem os fundos necessários para a 

construção das infraestruturas de tratamento de águas. 
79 Diretiva 96/61/CE, do Conselho, de 24/09/1996, que ficou conhecida como Integrated 

Pollution Prevention and Control (IPPC), em português denominada PCIP – Prevenção e 

Controlo Integrados da Poluição, que carreou para o ordenamento jurídico comunitário 

uma nova perspetiva de combate à poluição e proteção do ambiente, consistente na abor-

dagem integrada do controlo da poluição em substituição das tradicionais estratégias seto-

riais, de modo a evitar a transferência de poluição de um meio físico para outro. Esta dire-

tiva estabeleceu, de modo inovador, que através de uma única autorização se controlas-

sem os possíveis efeitos contaminantes das grandes instalações industriais. A Diretiva 

PCIP marcou, assim, o início da concretização de uma nova abordagem de controlo da 

poluição relativamente ao exercício de certas atividades económicas. Esta diretiva viria a 

ser codificada pela Diretiva 2008/1/CE (conhecida também como PCIP), do PE e do Con-

selho, de 15/01/2008, tendo sofrido alterações com a aprovação da Diretiva 2009/31/CE 

do PE e do Conselho. 

 Este regime legal foi, contudo, revogado a partir de 07/01/2014, em virtude da adoção da 

Diretiva 2010/75/UE, do PE e do Conselho, de 24/11/2010, relativa às Emissões Industri-

ais, a qual procede a uma reformulação da PCIP. 



Capítulo I – A proteção das águas no quadro político e 

legislativo da União Europeia 

 79 

estabelecimento de uma agricultura ecologicamente sustentável, pro-

pondo, nomeadamente, a redução da aplicação de produtos químicos e 

a utilização de incentivos económicos e fiscais. 

Com efeito, pretende-se que as várias políticas comunitárias, e 

não só a do ambiente, tenham como objetivo a prevenção da poluição 

das águas na sua origem. 

Para alcançar esse objetivo, são várias as medidas equacionadas. 

Desde logo, começando por estimular o papel determinante que os 

governos dos Estados-membros devem assumir, para além dos tradi-

cionais mecanismos legislativos. A este propósito refere-se o necessá-

rio desenvolvimento de infraestruturas, in casu, de sistemas de trata-

mento de águas residuais, e o controlo da poluição, designadamente 

através da utilização responsável das autorizações de localização das 

atividades poluentes, das licenças de descarga, da utilização de tecno-

logias limpas, etc. 

Por outro lado, e na esteira dos anteriores programas, reafirma-se 

que a política do ambiente, no que respeita aos recursos hídricos, deve 

procurar recuperar a qualidade das águas subterrâneas e superficiais 

de modo a atingir uma alta qualidade ecológica. 

De entre os domínios de ação prioritários deste programa, deve 

fazer-se especial menção à gestão sustentável da água, como recurso 

natural, a qual é abordada em termos quantitativos e qualitativos, 

apresentando-se os objetivos a atingir, as várias metas a alcançar até 

ao ano 2000 e as diversas ações a empreender. 

Este programa, tal como inicialmente previsto, viria a ser revisto 

em 1998,80 tendo em consideração os vários desenvolvimentos regis-

tados, bem como o relatório atualizado relativo à situação do ambien-

te. 

___________ 

80 Pela Decisão 2179/98/CE do PE e do Conselho, de 24/09/1998, publicada no JO L 275 de 

10/10/1998. 

 A revisão intermédia deste programa ficou prevista, desde logo, na Resolução que o 

adotou (Capítulo 16), tendo em conta que, à data, se reconheceu uma certa inadequação 

dos dados de referência, e consequentemente sobre a validade da definição de certas me-

tas, e que se encontravam em revisão as políticas comunitárias da indústria, energia, 

transportes e agricultura, bem como os fundos estruturais. 
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Considerando a UE que a estratégia de base do programa consis-

tia em alcançar a plena integração da política ambiental nas outras 

políticas relevantes, por meio de uma participação ativa dos principais 

agentes da sociedade, bem como através do alargamento e aprofun-

damento dos instrumentos destinados a provocar modificações de 

comportamento, foi necessário ajustar e concentrar os seus esforços 

em determinadas prioridades e temas, que definiu, sendo eles que con-

feririam um novo impulso à aplicação do programa. 

Assim, estabeleceu como prioridades: a integração de requisitos 

ambientais nas outras políticas; o alargamento da gama de instrumen-

tos; a aplicação e cumprimento da legislação ambiental; a sensibiliza-

ção dos agentes relativamente ao desenvolvimento sustentável; e a 

cooperação internacional. Importa realçar que, com o fim de garantir o 

incremento e aperfeiçoamento da aplicação e o cumprimento da legis-

lação ambiental, a UE fixou, como um dos seus objetivos prioritários, 

a melhoria do quadro jurídico da política ambiental, propondo-se ado-

tar estratégias mais coerentes, globais e integradas para setores especí-

ficos, simplificar, sempre que possível, os procedimentos legislativos 

e administrativos e recorrer a diretivas quadro. Além disso, determi-

nou que iria conferir uma atenção especial à transposição e exequibi-

lidade das medidas a adotar pelos Estados-membros, intensificando os 

esforços, quer a nível da UE quer a nível dos Estados-membros, para 

combater eficazmente as violações da legislação comunitária no do-

mínio do ambiente. 

Por outro lado, e ainda no que respeita à revisão do quinto pro-

grama, convém referir que, no âmbito da definição dos temas ambien-

tais, e mais concretamente no que concerne à gestão dos recursos hí-

dricos, a UE entendeu que deveria ser dada particular atenção ao de-

senvolvimento de uma estratégia global, fixando-se uma abordagem 

integrada de planeamento e de gestão das águas subterrâneas e super-

ficiais, baseada em aspetos tanto quantitativos como qualitativos, o 

que se traduz numa inovação. Destaque-se, a propósito, que foi duran-

te a vigência do quinto programa que se adotou a Diretiva-Quadro da 

Água (DQA),81 que, como analisaremos em detalhe no Capítulo III,82 

___________ 

81 Diretiva 2000/60/CE, do PE e do Conselho, de 23/10/2000 (JO L 327 de 22/01/2000). 
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introduziu, de forma pioneira, uma visão integrada e ecossistémica 

dos recursos hídricos. Na verdade, a DQA implica uma profunda alte-

ração dos objetivos da política de águas e dos mecanismos para a sua 

planificação e gestão. De uma política que se destinava, essencialmen-

te, a satisfazer a procura, deverá caminhar-se para uma política cujo 

objetivo primordial é alcançar o bom estado ecológico de todas as 

águas. 

Por fim, a UE afirma que a estratégia para a proteção das águas 

deverá contribuir, ainda, para uma gestão sustentável dos mares que 

circundam a Europa, integrando, na necessidade de gestão da água, 

não só as águas doces mas também as águas dos mares. 

Em face do resumidamente exposto, e em jeito de conclusão, po-

demos afirmar que o quinto Programa de Ação em Matéria de Ambi-

ente veio reforçar a política ambiental no seio da UE, podendo-se con-

siderá-lo como o passo decisivo para uma nova política europeia do 

ambiente, tendo a proteção do domínio hídrico ocupado um lugar de 

relevo. É durante a sua vigência que se verifica, como demos conta, a 

adoção da Diretiva 96/61/CE, relativa à prevenção e controlo integra-

dos da poluição, e da DQA, as quais integram, como veremos, uma 

nova gama de instrumentos para a proteção das águas. 

Em suma, o quinto Programa de Ação em Matéria de Ambiente 

pode considerar-se um marco na introdução de novos conceitos e for-

mas de gestão não só do ambiente mas também, e em particular, da 

água, atenta a aprovação da DQA. 

4.1.6. O sexto Programa de Ação em Matéria de Ambiente 

Foi neste contexto acabado de expor que se procedeu à elabora-

ção do sexto Programa de Ação em Matéria de Ambiente, intitulado 

pela Comissão “O nosso futuro, a nossa escolha”,83 que define a es-

tratégia da UE, para um período de 10 anos (até 2012). Com o fim de 

alcançar os objetivos ambientais traçados, este programa estabelece 

 
82 Ver ponto 4 do Capítulo III. 
83 Aprovado pela Decisão 1600/2002/CE do PE e do Conselho, de 22/07/2002 (JO L 242 de 

10/09/2002). 
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quatro domínios prioritários de ação: o combate às alterações climáti-

cas; a proteção da Natureza e da biodiversidade; a proteção do ambi-

ente e da saúde; e a utilização sustentável dos recursos naturais e ges-

tão dos resíduos. 

O sexto programa reconhece, tal como o anterior, que, embora se 

verifiquem progressos na redução dos níveis de poluição, em resulta-

do das várias medidas e ações empreendidas pela UE, continuam a 

subsistir vários problemas ambientais de elevada gravidade, e que 

surgiram novas questões ambientais preocupantes a que urge dar res-

posta. 

Assim, defende a necessidade de adoção de instrumentos diver-

sos, entendendo, contudo, que a via legislativa continua a ser um dos 

elementos fulcrais para responder aos vários desafios do ambiente, 

sendo uma absoluta prioridade promover a aplicação integral e correta 

da legislação em vigor. É durante a vigência deste programa que a 

Comissão lançou, em 2007, o Sistema Europeu de Informação sobre a 

Água (WISE – Water Information System for Europe), instrumento de 

recolha e intercâmbio de dados de informação a nível da UE, bem 

como de monitorização de poluentes libertados para as águas superfi-

ciais ou no ambiente aquático, com extrema relevância para aferir do 

cumprimento das normas. 

Além disso, e de modo inovador, este programa considera ser ne-

cessária uma maior focalização na prevenção e na implementação do 

princípio da precaução, propugnando uma abordagem de proteção da 

saúde humana e do ambiente. O n.º 1 do seu artigo 2.º prevê que a 

política ambiental da UE se deve basear “em especial no princípio do 

poluidor-pagador, no princípio da precaução e da ação preventiva e 

no princípio da correção da poluição na fonte.” 

O sexto programa, por outro lado, afirma, igualmente de modo 

original, que para ter êxito é imperioso prever-se o acesso à informa-

ção em matéria de ambiente e à justiça, bem como a participação do 

público na definição das políticas, afirmando a necessidade e urgência 
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da ratificação da Convenção Aarhus84 quer pela UE quer pelos Esta-

dos-membros. 

Este programa, à semelhança do quinto programa, volta a realçar 

a necessidade de se utilizar e implementar de forma integral e eficaz a 

avaliação do impacte ambiental e a avaliação ambiental estratégica. 

Além disso, destaca, ainda, a premência relativamente à criação de um 

regime comunitário de responsabilidade ambiental. 

No que respeita à água, enquadrada nos objetivos e domínios pri-

oritários de ação em matéria de ambiente, saúde e qualidade de vida, a 

UE estabeleceu duas metas: que os níveis de qualidade das águas sub-

terrâneas e superficiais não implicassem efeitos nem riscos significa-

tivos para a saúde humana e o ambiente; e que as taxas de extração 

dos recursos hídricos fossem sustentáveis a longo prazo (cfr. art. 7.º, 

n.º 1, do sexto programa). 

No que se refere à utilização sustentável da água, e de modo a 

atingir a sua elevada qualidade, o sexto programa afirmou, tal como 

os anteriores, a necessidade de garantir um elevado nível de proteção 

das águas, prevenindo a sua poluição e fomentando o uso eficiente dos 

recursos hídricos. Além disso, salientou ser indispensável assegurar a 

plena aplicação da DQA, desenvolvendo medidas destinadas a pôr 

termo às descargas, às emissões e à perda de substâncias perigosas 

prioritárias, tudo com vista a alcançar os objetivos delineados do pon-

to de vista ecológico e a conseguir a gestão adequada da água. 

Por último, e sem perder de vista os objetivos e fins propostos 

quanto à necessária gestão sustentável da água, este programa reafir-

___________ 

84 Convenção sobre o Acesso à Informação, a Participação no Processo de Decisão e o 

Acesso à Justiça em Matéria Ambiental, assinada em Aarhus, em 25 de junho de 1998. 

Esta Convenção confere ao público vários direitos: o direito a ter acesso às informações 

sobre o ambiente que estejam na posse das autoridades governamentais; o direito a parti-

cipar nas decisões tomadas pelas autoridades que afetem o ambiente; e o direito a contes-

tar juridicamente as decisões tomadas. Nos termos do artigo 1.º, esta Convenção é poten-

cialmente aplicável sempre que esteja em causa legislação ambiental. 

 Todos os Estados-membros são partes contratantes desta Convenção, que veio a ser apro-

vada em nome da UE pela Decisão 2005/370/CE do Conselho, de 17/02/2005 (JO L 124, 

de 2005), data a partir da qual a UE também passou a ser parte na Convenção. 

 Deste modo, as normas desta Convenção são parte integrante da ordem jurídica da UE, 

tendo o TJUE confirmado a sua competência para a interpretação das suas disposições 

(v.g. acórdão Brown Bears II, n.º 45). 
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ma ser absolutamente imprescindível garantir a integração dos princí-

pios e das abordagens constantes da DQA e de outras diretivas sobre 

proteção da água nas outras políticas comunitárias. 

4.2. O SÉTIMO PROGRAMA DE AÇÃO EM MATÉRIA DE AMBIENTE 

Apesar do sexto programa de ação ter terminado em julho de 

2012, o sétimo programa de ação apenas veio a ser aprovado em 

2013.85 Esta situação permitiu que os seus autores usufruíssem, refle-

tissem e adotassem as ideias dos trabalhos mais recentes das institui-

ções europeias, designadamente do documento elaborado pela Comis-

são relativo à estratégia geral de crescimento da UE até 2020, deno-

minado “Uma estratégia para um crescimento inteligente, sustentável 

e integrador”,86 no qual podemos destacar a promoção do uso eficien-

te dos recursos. 

O sétimo Programa de Ação em Matéria de Ambiente, intitulado 

“Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta”, embora reconheça 

que o programa anterior contribuiu para uma melhoria do ambiente, 

admite que muitas das medidas e ações adotadas no seu âmbito conti-

nuam por aplicar, persistindo situações insustentáveis nos domínios 

prioritários nele identificados e atrás referidos.87 

-Este programa, embora tenha sido delineado para vigorar até 31 

de dezembro de 2020, ou seja, durante um determinado período tem-

poral (como os anteriores), afirma, ex novo, que os objetivos ambien-

tais prioritários até 2020 devem ser estabelecidos com uma perspetiva 

de maior longo prazo (até 2050), de modo a promover um investimen-

to e crescimento sustentáveis. Para esse efeito, defende que os objeti-

___________ 

85 Aprovado pela Decisão 1386/2013/UE, do PE e do Conselho, de 20/11/2013 (JO L 354 

de 28/12/2013). 
86 COM (2010) 2020 final, de 3 de março de 2010. 
87 Segundo o relatório da Agência Europeia do Ambiente, intitulado “O Ambiente na Euro-

pa – Situação e Perspetivas 2010” (SOER 2010), à data, subsistiam ainda desafios muito 

importantes em matéria de ambiente, como, por exemplo, as alterações climáticas e as 

quantidades crescentes de resíduos e produtos químicos que são libertados para o ar e pa-

ra a água. Afirma-se, ainda, que apesar de na UE se usufruir de um nível de qualidade da 

água que se situa entre as melhores a nível mundial, existem vários locais na Europa em 

que os níveis de qualidade da água são muito problemáticos. 
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vos traçados devem apoiar a aplicação, a nível da UE e a nível inter-

nacional, dos compromissos assumidos na Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, de 2012,88 que têm como 

escopo tornar a economia mundial uma economia inclusiva e verde, 

no contexto do desenvolvimento sustentável. 

Nesse quadro, elege nove objetivos prioritários: (i) proteger, con-

servar e reforçar o capital natural da UE; (ii) tornar a UE numa eco-

nomia hipocarbónica, eficiente na utilização dos recursos, verde e 

competitiva; (iii) proteger os cidadãos da UE contra pressões de carác-

ter ambiental e riscos para a saúde e o bem-estar; (iv) maximizar os 

benefícios da legislação da UE relativa ao ambiente, melhorando a sua 

aplicação; (v) desenvolver a base de conhecimentos e de dados da 

política de ambiente da UE; (vi) assegurar investimentos para a políti-

ca relativa ao ambiente e ao clima e ter em consideração as externali-

dades ambientais; (vii) aperfeiçoar a integração das preocupações am-

bientais nas restantes políticas e assegurar a coerência das políticas no 

domínio do ambiente; (viii) tornar as cidades da UE mais sustentá-

veis; e (ix) melhorar a eficácia da UE na resposta aos desafios interna-

cionais em matéria de ambiente e clima. 

Com vista a atingir os objetivos fixados, e à semelhança dos dois 

programas anteriores, o sétimo programa pugna pela adoção de um 

conjunto diversificado de instrumentos – desde incentivos económicos 

a obrigações de informação e medidas a título voluntário – para com-

plementar o quadro legislativo e envolver as partes interessadas nos 

mais diversos níveis, continuando a insistir no “velho” problema da 

efetiva necessidade de se intensificar e melhorar a aplicação da legis-

lação ambiental da UE. De facto, reconhecendo que a legislação co-

munitária em matéria de ambiente é a área de direito da UE com mais 

processos por incumprimento, o sétimo programa estabelece como 

prioridade a necessidade de dotar os agentes envolvidos na sua aplica-

ção – a níveis da UE, nacional, regional e local – de conhecimentos, 

instrumentos e capacidade para melhorar o processo de aplicação efe-

tiva dessa legislação, de modo a garantir a reação pronta e oportuna 

contra todas as violações. 

___________ 

88 Designada, abreviadamente, por “Rio + 20”. 
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Sublinhe-se, ainda, que, para alcançar os objetivos ou prioridades 

enunciadas, o sétimo programa afirma a necessidade de integração das 

questões relativas à proteção ambiental noutras políticas e atividades 

da UE,89 referindo que, embora se registem alguns progressos nesse 

domínio em certas políticas, os mesmos não têm sido satisfatórios 

para alterar todas as práticas com impacte negativo no ambiente. Por 

outro lado, este programa alarga, ainda, o espetro das políticas abran-

gidas,90 e sublinha que a ação da UE deve também ser reforçada a 

nível internacional, de modo a combater os problemas ambientais glo-

bais. 

Por fim, o sétimo programa realça ser necessário reforçar o co-

nhecimento científico, assegurar investimentos e criar os incentivos 

adequados à ecoinovação para proteção do ambiente. 

Enunciados os objetivos prioritários e as medidas consideradas 

essenciais no âmbito do ambiente em geral, importa, agora, averiguar 

as preocupações e a incidência do sétimo programa relativas à prote-

ção das águas. Assim, no âmbito das prioridades temáticas definidas, 

a proteção da água tem acolhimento direto em duas delas. 

Em primeiro lugar, na proteção, conservação e reforço do capital 

natural da UE (cfr. art. 2.º, n.º 1, al. a). Com efeito, neste tema inclu-

em-se os ecossistemas das águas doce e salgada, afirmando-se, contu-

do, já existir vária legislação europeia com a indicação das medidas e 

___________ 

89 Reconhecendo, a este propósito, o papel fundamental que tem sido desempenhado pela 

Diretiva da Avaliação Ambiental Estratégica (2001/42/CE, do PE e do Conselho, de 

27/06/2001, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no am-

biente, JO L 197 de 21/07/2001) e pela Diretiva da Avaliação do Impacto Ambiental 

(2011/92/UE, do PE e do Conselho, de 13/12/2011, relativa à avaliação dos efeitos de de-

terminados projetos públicos e privados no ambiente, JO L 26 de 28/01/2012), instrumen-

tos destinados a assegurar que as obrigações de proteção ambiental sejam integradas nos 

planos e programas, bem como nos projetos. 
90 De modo a criar uma abordagem coerente e concertada, para além das políticas da ener-

gia, transportes e agricultura, fala-se agora, também, das políticas de pescas, comércio, 

economia e indústria, investigação e inovação, emprego, desenvolvimento, assuntos ex-

ternos, segurança, educação e formação, social e de turismo. 
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instrumentos destinados a alcançar os objetivos delineados.91 A esse 

propósito, realça-se que, nos termos da DQA, a UE planeou alcançar, 

até 2015, um bom estado para todas as águas, doces (rios, lagos e 

águas subterrâneas), de transição (estuários) e costeiras (até uma mi-

lha náutica da costa); e que, de acordo com a Diretiva-Quadro Estra-

tégia Marinha (DQEM),92 se programou atingir, até 2020, um bom 

estado ambiental para todas as águas marinhas. Todavia, o sétimo 

programa reconhece a probabilidade de esses objetivos não se cumpri-

rem, apesar de constarem de um quadro normativo em vigor há já 

alguns anos e dos esforços envidados até à data. Adianta, mesmo, que 

o objetivo de se obter um “bom estado ecológico”, em 2015, para to-

das as águas de superfície da UE só seja alcançado em 53 % das situa-

ções. E, quanto ao objetivo da DQEM de, até 2020, se obter um “bom 

estado ambiental”, afirma-se que o mesmo está sujeito a fortes pres-

sões, devido, nomeadamente, à poluição, a que se associam os efeitos 

do aquecimento global. 

Por isso, este programa anuncia ser imperioso aplicar integral-

mente o “Plano destinado a preservar os recursos hídricos da Euro-

pa”,93 tendo em devida consideração as circunstâncias específicas dos 

Estados-membros e assegurando que os objetivos relativos à qualida-

de da água sejam corretamente apoiados por medidas aplicadas na 

fonte. Deste modo, reafirma-se ser imprescindível o tratamento dos 

problemas na sua origem, designadamente através de uma melhor 

integração dos objetivos relativos às águas no desenvolvimento e apli-

cação de outras políticas e assegurando que estas são coerentes e pro-

duzem benefícios recíprocos. Nesse plano, o sétimo programa, salien-

ta, ainda, que a proteção da água deve ser integrada nas decisões rela-

tivas ao planeamento da utilização do território para se tornar mais 

sustentável. 

___________ 

91 Como é o caso, a título exemplificativo, da DQA (2000/60/CE), da DQEM (2008/56/CE), 

da Diretiva das águas residuais urbanas (91/271/CEE) e da Diretiva relativa à proteção 

das águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola (91/676/CEE). 
92 Diretiva 2008/56/CE, do PE e do Conselho, de 17/06/2008 (JO L 164, de 25/06/2018), 

que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política para o meio mari-

nho. 
93 Comunicação da Comissão COM (2012) 673 final, de 14/11/2012. 
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Sem prejuízo do já referido, defende-se, também, que se deve 

avançar no sentido da redução das emissões de nitrogénio e de fósfo-

ro, incluindo as que têm origem nas águas residuais urbanas e indus-

triais e na utilização de fertilizantes, mediante um melhor controlo na 

origem. 

Em segundo lugar, a proteção da água cabe no objetivo de que a 

UE se transforme em “uma economia hipocarbónica, eficiente na 

utilização dos recursos, verde e competitiva” (cfr. art. 2.º, n.º 1, al. b), 

no âmbito do qual se apela a um aproveitamento mais eficiente dos 

recursos e à utilização das melhores técnicas disponíveis. Saliente-se, 

ainda, que, à semelhança dos dois programas anteriores, a utilização 

adequada da planificação, da gestão integrada e do uso sustentável, 

devem traduzir-se, de modo preferencial, na prevenção, na adoção de 

métodos de redução e de eficiência da sua utilização e na maximiza-

ção das quantidades recuperadas para reutilização. 

O sétimo programa chama, ainda, a atenção para a provável dimi-

nuição dos recursos hídricos doces até 2030, caso não se registem 

progressos significativos na utilização eficiente da água,94 alertando, 

ademais, que existe o risco de as alterações climáticas exacerbarem 

esse problema. Por isso, recomenda a utilização de instrumentos de 

mercado, como uma tarifação que reflita o verdadeiro valor da água 

(nos termos do art. 9.º da DQA), e outros instrumentos, como a edu-

cação e a sensibilização, com vista a uma maior eficiência na utiliza-

ção dos recursos hídricos. Além disso, afirma que os setores de maior 

consumo, como a energia e a agricultura, devem ser incentivados a 

dar prioridade às utilizações mais eficientes da água, alegando que a 

agricultura e a silvicultura representam, em conjunto, 78 % da ocupa-

ção dos solos na UE, constituindo, assim, um factor essencial na con-

servação dos recursos naturais, em especial na boa qualidade da água 

___________ 

94 De acordo com o sétimo Programa de Ação em Matéria de Ambiente: “É provável que, 

até 2030, se verifique uma descida mundial de 40 % nos recursos hídricos, a menos que 

se façam progressos significativos no melhoramento da utilização eficiente dos recur-

sos.” 
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e dos solos.95 Aconselha, também, que seja promovido o desenvolvi-

mento de estratégias de gestão das águas residuais tratadas. 

4.3. RESUMO CONCLUSIVO SOBRE A EVOLUÇÃO DA POLÍTICA 

COMUNITÁRIA DO AMBIENTE E DA ÁGUA NO ÂMBITO DOS 

PROGRAMAS DE AÇÃO 

Os programas de ação comunitária em matéria de ambiente cons-

tituem as “fundações” da política comunitária ambiental e, consequen-

temente, da sua execução, tendo proporcionado o enquadramento para 

a ação da UE no domínio do ambiente desde 1973. Todavia, podemos 

afirmar que a sua função foi-se alterando ao longo do tempo. 

Na verdade, tendo em consideração a ausência de qualquer norma 

específica relativa ao ambiente nos Tratados, até à revisão operada 

pelo Ato Único Europeu, a sua relevância para a implementação da 

política ambiental europeia foi absolutamente decisiva. Embora, inici-

almente, não vinculativos,96 foram os programas que fixaram, suces-

sivamente, os objetivos principais de ação no domínio do ambiente. 

Mais, os programas de ação não foram reconhecidos ao nível jurídico-

comunitário até à revisão operada pelo Tratado de Maastricht (1992), 

aos quais se refere o artigo 130.º-S, n.º 3 (cfr. atual art. 192.º, n.º 3, do 

TFUE).97 Só a partir de então os mesmos passaram a ser vinculativos 

e adotados por maioria, por deliberação conjunta do Parlamento Euro-

peu e do Conselho (cfr. art. 192.º, n.º 3, do TFUE). Esta situação po-

deria significar um up grade da sua função. 

A duração dos programas, no entanto, foi sendo incrementada à 

medida que o Parlamento Europeu ganhou influência na sua elabora-

___________ 

95 A este propósito o sétimo programa de ação afirma que a UE e os Estados-membros 

devem refletir, com a maior urgência sobre a melhor forma de proteger a qualidade do so-

lo, devendo proceder a uma abordagem específica e proporcionada de avaliação dos ris-

cos, com vista à elaboração de um quadro legislativo vinculativo para a utilização susten-

tável do solo. 
96 Como o confirmou o acórdão do TJ no processo C-142/95P (1996). 
97 Como o destaca FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, Dionisio, “La política ambiental 

comunitaria en el Tratado de la Unión Europea”, Revista de Derecho Ambiental, n.º 12, 

1994, p. 102. 
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ção.98 Facto que, na opinião de KRÄMER, tem sido um dos fatores 

responsáveis pela sua maior ineficiência, posição que não é partilhada 

pela Comissão. O citado autor, em análise detalhada do sétimo pro-

grama de ação, e fazendo referência à posição por si assumida no que 

concerne à proposta do sexto programa e a decisão de revisão do quin-

to programa, crítica o carácter geral e vago de algumas metas, bem 

como das medidas para atingir os objetivos traçados pelos mesmos, 

entendendo que se trata mais de programas de declaração do que de 

ação.99 Já a Comissão, na avaliação do sétimo programa, que realizou 

em meados de 2019, afirma que foram traçados não só objetivos como 

60 ações concretas a levar a cabo pela UE e pelos Estados-membros, 

e, embora reconheça que nem todas as ações foram adotadas, não 

identifica nem enumera as ações que foram ou não adotadas.100 

Independentemente de darmos ou não razão a KRÄMER, é de sa-

lientar, a propósito, que, apesar de os programas terem passado a ser 

vinculativos, o certo é que não se conhece qualquer ação judicial que, 

ao abrigo dos programas, impute qualquer incumprimento à Comis-

são, de acordo com o disposto no artigo 265.º do TFUE. E, no que 

concerne aos Estados-membros, não se vislumbra como seja possível 

obrigá-los a cumprirem a adoção de qualquer medida no âmbito dos 

programas, uma vez que não se encontram compreendidas nos atos 

jurídicos previstos sob o artigo 288.º do TFUE. 

Assim, parece-nos podermos adiantar que talvez a função essen-

cial que se lhes reconheceu no início se tenha vindo a esbater por op-

ção das instituições europeias, que os encaram mais como guias estra-

tégicos do que propriamente de ação. 

___________ 

98 Neste sentido, KRÄMER, Ludwig, “Presente y futuro de la política medioambiental 

europea”, Estudios de Derecho Ambiental europeo, Lete argitaletxea, 2006, pp. 224 e 

229. 
99 Ver KRÄMER, Ludwig, “Un programme d’action sans actions: le 7e programme de 

l’Union européenne pour l’environment”, Revue du Droit de l’Union européenne, 2014, 

pp. 9 e ss., e KRÄMER, Ludwig, Come on, let’s make a plan – towards an 8th EU envi-

ronmental action program, publicado online em 03/12/2019. Artigo disponível em 

https://doi.org/10.1007/s12027-019-00589-3, p. 2. 
100 COM (2019), 233, de 15/05/2019, pp. 1 e 3. 

https://doi.org/10.1007/s12027-019-00589-3
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Outro aspeto que cumpre assinalar, relativamente à evolução do 

papel desempenhado pelos programas de ação, diz respeito ao objeto 

de ação e das medidas elegidas. 

As matérias ambientais e as políticas delineadas encontram-se, 

como vimos, organizadas por programas plurianuais de ação que defi-

nem princípios, apresentam objetivos e apontam soluções, sendo ne-

cessário, posteriormente, para a sua execução e implementação, a 

adoção de medidas concretas e adequadas ao seu prosseguimento. 

Caso a Comissão não faça o seu trabalho, a implementação e eficácia 

dos programas fica, desde logo, comprometida. É necessário, em pri-

meiro lugar, o seu envolvimento e, de seguida, o de todos os Estados-

membros. 

Assim, verifica-se que, de início, as ações empreendidas foram 

concretizadas, principalmente através de um trabalho legislativo e 

regulamentar orientado, no essencial, para a luta contra a poluição, 

tendo evoluído progressivamente para uma política mais preventiva e 

global. 

Na verdade, enquanto as primeiras ações foram, fundamental-

mente, de reparação e de elaboração de um quadro legislativo desen-

volvido de forma ad hoc, com o aprofundamento dos conhecimentos 

científicos e a crescente sensibilização da comunidade internacional, 

da UE e da opinião pública em geral para as questões ambientais, 

avançou-se para a instituição e execução de medidas preventivas e de 

regeneração. De facto, na primeira fase, na ausência de uma base jurí-

dica específica, nos Tratados, para legislar no domínio do ambiente, a 

política e as ações comunitárias nesse âmbito foram primordialmente 

orientadas para a solução dos problemas ambientais de maior gravida-

de, daí que muitas das diretivas adotadas tinham o duplo objetivo de 

proteger o ambiente e eliminar as distorções à concorrência no merca-

do interno. 

Podemos afirmar que é a partir da adoção do quinto programa de 

ação, em que se verifica já uma certa consolidação dos princípios am-

bientais entretanto plasmados no Tratado CE, através da revisão ope-

rada pelo Ato Único Europeu, que se opera uma verdadeira transfor-

mação na política do ambiente, acolhendo-se com maior rigor, nos 

atos e medidas adotadas, a prossecução dos princípios da precaução, 
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da ação preventiva, da correção, prioritariamente na fonte, dos danos 

causados ao ambiente e do poluidor-pagador (cfr. art. 191.º, n.º 2, do 

TFUE). 

A política ambiental passa também a ter implicações noutras polí-

ticas comunitárias, de acordo com o princípio da integração ambien-

tal101 e o desenvolvimento sustentável – que podemos apelidar de po-

lítica ambiental transversal e sustentável. 

A política comunitária do ambiente é, efetivamente, como afirma 

VERDÚ AMORÓS, uma das políticas que mais evoluiu no seio da 

UE, passando a ser um elemento central da construção europeia, em 

virtude do princípio da integração ambiental.102 

Em suma, podemos afirmar que a política ambiental no seio da 

UE deixou de ser apenas um conjunto de intervenções normativas 

específicas, para passar a dar maior atenção à integração da dimensão 

ambiental nas outras políticas, numa perspetiva de sustentabilidade. 

Na verdade, a partir do quinto programa de ação regista-se uma 

visão cada vez mais holística das questões ambientais, situação que se 

regista também no domínio dos recursos hídricos, designadamente 

___________ 

101 Este princípio, conforme já referido, foi introduzido, pela primeira vez, através do Ato 

Único Europeu, no título de ambiente (art. 130.º-R, n.º 2, do TCEE), aí se estabelecendo 

que as exigências de proteção do ambiente eram um componente das outras políticas. 

Com o Tratado de Maastricht alterou-se a redação desse normativo, estabelecendo-se que 

as exigências da proteção do ambiente deveriam integrar-se na definição e na realização 

das demais políticas, considerando-se existir, deste modo, um compromisso mais profun-

do na necessidade de integrar os aspetos ambientais na gestão e execução das outras polí-

ticas. Por fim, com a revisão operada pelo Tratado de Amesterdão, este princípio passou a 

integrar a primeira parte do tratado (cfr. art. 11.º do TFUE), pelo que, hoje está associado, 

não só ao ambiente e ao desenvolvimento sustentável, como deve ter-se em consideração 

na interpretação de todas as normas, como salienta PLAZA MARTÍN, Carmen, Derecho 

ambiental de la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 180. 

 Nas palavras de VERDÚ AMORÓS, o princípio da integração ambiental consiste num 

“princípio político-jurídico-estrutural”, “entendido como a integração do objetivo da 

proteção ambiental na tomada de decisões com o fim de alcançar o desenvolvimento sus-

tentável”. De acordo com o entendimento deste Autor, este princípio “opera como um 

instrumento privilegiado para o alcance da missão comunitária da sustentabilidade”. Ver 

VERDÚ AMORÓS, “Concepto y Formulación del Principio de Integración Ambiental”, 

Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n.º 12, 2008, pp. 24 e 48, respetivamente. 

 Ver, em complemento, nota de rodapé n.º 50. 
102 Ver VERDÚ AMORÓS, op. cit., p. 189. 
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com a aprovação da DQA, como teremos oportunidade de ver adiante 

de modo detalhado.103 

Acresce que, a política ambiental e, dentro dela, o setor da água 

não se restringem ao plano europeu, projetando-se no relacionamento 

externo da UE, uma vez que o ambiente não conhece fronteiras. 

Da análise dos vários programas de ação comunitária em matéria 

de ambiente podemos concluir que a água foi um dos componentes 

ambientais que mereceu a preocupação das instituições europeias des-

de o primeiro momento. De facto, como demos conta, encontram-se 

vertidos em todos os programas de ação objetivos e medidas relativas 

à proteção deste recurso, que vão sendo desenvolvidos e concretizados 

pelo direito comunitário derivado, sobre o qual nos debruçaremos 

detalhadamente no próximo capítulo. 

Na apreciação do iter evolutivo da política comunitária ambiental 

no domínio da água, podemos distinguir essencialmente duas fases. 

Uma primeira fase, que podemos denominar de política ambien-

tal de controlo e sanção, onde se verifica uma intervenção meramente 

pontual e setorial, com a definição de valores-limite uniformes para 

determinadas substâncias poluentes perigosas e o estabelecimento de 

normas de qualidade das águas, na perspetiva de assegurar determina-

dos usos. Esta fase caracteriza-se, assim, pela adoção de legislação 

sem qualquer pretensão de articulação entre os seus vários elementos, 

nem dos mesmos com outros setores. 

Uma segunda fase, que apelidaremos de política ambiental holís-

tica, a qual passa a ser integrada por instrumentos horizontais, como é 

o caso, por exemplo, das normas relativas à Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA)104, à Integrated Pollution Prevention and Control 

___________ 

103 Ver ponto 4 do Capítulo III. 
104 A diretiva AIA exige que, antes de ser concedida uma autorização, os projetos que pos-

sam ter um impacte significativo no ambiente, designadamente pela sua natureza, dimen-

sões ou localização, sejam submetidos a uma avaliação (AIA) dos seus efeitos diretos e 

indiretos sobre o ambiente, nomeadamente sobre a fauna, a flora e a água. 

 A AIA é, portanto, um instrumento de carácter preventivo, inicialmente definido pela 

Diretiva 85/337/CEE, do Conselho, de 27/06/1985 (posteriormente alterada pela Diretiva 

97/11/CE, de 03/03/1997), que avalia de forma integrada os possíveis impactes ambien-

tais significativos de determinados projetos públicos e privados. 
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(IPPC), entretanto reformulada e atualmente designada Industrial 

Emissions Directive,105 à Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)106 e 

ao acesso à informação ambiental. É nesta fase que surge a DQA. 

Para a alteração de paradigma da primeira para a segunda fase 

contribuíram, certamente, as medições e a monitorização implementa-

das ao abrigo da primeira fase. De facto, só depois de se conhecerem 

as características e origens da poluição, bem como a sua resiliência à 

regeneração, apesar das medidas de controlo adotadas, se verificou a 

indispensabilidade de perfilhar novas abordagens e instrumentos. 

Em conclusão, são diversas as medidas constantes dos vários pro-

gramas para atingir os objetivos ambientais delineados desde 1972, 

data a partir da qual se iniciou a materialização de uma política ambi-

ental comunitária, sendo a legislação ambiental considerada um dos 

seus pilares essenciais. 

Em consequência, tem-se reconhecido como fundamental o in-

centivo ao cumprimento e aplicação eficazes dessa legislação, sendo, 

ainda hoje, uma das principais metas a atingir, afirmação com toda a 

pertinência no que concerne ao objeto do nosso estudo. Na verdade, a 

proteção dos recursos hídricos goza, na nossa opinião, de um amplo 

 
 Entretanto, face à Comunicação da Comissão de 30/04/2007, denominada “A Avaliação 

intercalar do sexto Programa de Ação Comunitário em matéria do Ambiente” e ao relató-

rio da Comissão de 23/07/2009, sobre a sua aplicação e eficácia, foi aprovada uma nova 

diretiva, a Diretiva 2011/92/UE, do PE e do Conselho, de 13/12/2011 (JO L 26, de 2012), 

que procedeu a uma harmonização dos princípios da AIA de projetos, introduzindo de-

terminados requisitos mínimos e contribuindo para aumentar o nível de proteção do am-

biente. Esta diretiva foi já alterada pela Diretiva 2014/54/UE, de 16/04/2014 (JO L 124, 

de 25/04/2014). 

 A alteração introduzida em 2014 verificou-se, designadamente, por impulso da Comuni-

cação da Comissão de 20/09/2011, intitulada “Roteiro para uma Europa eficiente na uti-

lização dos recursos”, na qual aquela se comprometeu a ter em conta, na revisão da Dire-

tiva AIA, considerações mais alargadas em matéria de eficiência e sustentabilidade na uti-

lização dos recursos. 
105 Ver nota de rodapé n.º 79. 
106 A AAE, aprovada pela Diretiva 2001/42/CE, de 27 de junho, submete o planeamento 

territorial e urbanístico a um procedimento de avaliação, considerando-se um instrumento 

para alcançar o desenvolvimento sustentável do território. O objetivo da AAE é estabele-

cer um elevado nível de proteção do ambiente, contribuindo para a integração dos aspetos 

na preparação e aprovação de planos e programas, com vista a promover um desenvolvi-

mento sustentável. 
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quadro legal, que, apesar de poder ser melhorado, se fosse cumprido, 

ofereceria já, certamente, um maior progresso na proteção das águas. 

É também nosso entendimento que os instrumentos jurídicos, em 

conjugação com os instrumentos económicos, são o cerne da política 

de proteção e promoção do ambiente. Por isso, necessitam de ser 

constantemente adaptados em função dos novos problemas que vão 

surgindo, bem como de acordo com a evolução das melhores tecnolo-

gias disponíveis e dos novos conhecimentos científicos que se vão 

alcançando. Tudo de modo a garantir a necessária proteção do ambi-

ente e desenvolvimento sustentável. 

Todavia, há vários autores que vêm chamando a atenção para o 

facto de a política ambiental da UE se encontrar num preocupante 

“impasse”, principalmente na última década, após a crise económica e 

financeira de 2008,107 em que as preocupações de crescimento eco-

nómico têm ganho preponderância relativamente à proteção do ambi-

ente. Esta situação poderá, ainda, ser seriamente agravada em virtude 

da recente pandemia provocada pelo novo coronavirus SARS-CoV-

2,108 que surgiu, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, e que, 

no momento em que se escreve esta tese, ainda assola fortemente todo 

o mundo. Este vírus implicou a declaração do estado de emergência 

na maior parte dos Estados do mundo, determinando o encerramento 

de fronteiras e o confinamento das pessoas. Estes factos comprome-

tem gravemente todas as economias e, consequente e inevitavelmente, 

acabarão por ter impacte negativo nas políticas ambientais. 

___________ 

107 A este propósito, NOGUEIRA LÓPEZ, Alba, afirma: “a política ambiental da União 

Europeia está num impasse, submetida ao crescimento económico e dependente da politi-

ca climática e energética”, in “Pack Pack premium o pack básico. Ordenamiento ambien-

tal dual?”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 38, setembro-dezembro 2017, p. 298. 

No mesmo sentido, poderá ver-se NOGUEIRA LÓPEZ, Alba, et al., “Marco general. El 

medio ambiente en los tempos de la globalización neoliberal”, Derecho Ambiental para 

una economía verde, Francisco Javier Sanz Larruga e José Pernas Garcia (diretores), 

Thomas Reuters Aranzadi, 1.ª edição 2016, pp. 22 e ss. 
108 Vírus que provoca uma doença a que a Organização Mundial de Saúde atribuiu o nome 

de COVID-19. 
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De facto, a mudança de paradigma a que se assistiu, nas últimas 

décadas do século XX, na política de gestão das águas – tendo a água 

deixado de ser encarada como mero bem económico ou como factor 

de desenvolvimento socioeconómico, passando a ser alvo de proteção 

norteada pelos princípios de conservação da Natureza e dos ecossis-

temas –, tem sido colocada em questão pela grave crise económica e 

financeira que atingiu a Europa. Com efeito, volta à ribalta a discus-

são da necessidade de assegurar os necessários usos da água para o 

desenvolvimento económico sem comprometer a sustentabilidade dos 

recursos hídricos, o que nem sempre é fácil de compatibilizar. 

4.4. O FUTURO CONTEMPLARÁ UM NOVO PROGRAMA DE AÇÃO? 

De acordo com o disposto no artigo 192.º, n.º 3, do TFUE, o Par-

lamento Europeu e o Conselho, desde que deliberando por maioria, 

adotam programas gerais de ação no domínio do ambiente para fixar 

os objetivos prioritários a atingir. Contudo, como afirma KRÄMER, o 

referido normativo não impõe a obrigatoriedade de adoção de pro-

gramas de ação.109 Perante isso, o aludido autor, tendo em considera-

ção os objetivos e “ações”110 (por si consideradas, na sua maioria, 

deficientes, vagas e omissas) previstos no sétimo programa de ação, o 

fracasso na sua execução, bem como a incoerência que aponta relati-

vamente a vários aspetos da política ambiental da UE, questiona-se 

sobre a utilidade em avançar com a elaboração de um oitavo programa 

de ação ambiental. Assim, procedendo a uma interessante análise dos 

vários prós e contras sobre a questão, conclui que, se a vontade políti-

___________ 

109 Ver KRÄMER, Ludwig, Come on, let’s make a plan – towards an 8th EU environmental 

action program, publicado online em 03/12/2019. Artigo disponível em 

https://doi.org/10.1007/s12027-019-00589-3, p. 1. 
110 Ver análise detalhada sobre o sétimo programa de ação efetuada pelo autor em 2014, 

onde conclui, entre o mais, que o referido programa era “um programa de ação sem 

ações”. KRÄMER, Ludwig, “Un programme d’action sans actions: le 7e programme de 

l’Union européenne pour l’environment”, Revue du Droit de l’Union européenne, 2014, 

pp. 9 e ss. 

https://doi.org/10.1007/s12027-019-00589-3
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ca de proteger o ambiente não for alterada, não existem razões para se 

adotar um novo programa.111 

Não obstante, como KRÄMER admite, o mais provável é que a 

UE venha a dispor de um oitavo programa de ação ambiental. Nesse 

caso, o autor defende, então, que o mesmo apenas deveria ter a dura-

ção de quatro ou cinco anos, de modo a permitir uma melhor monito-

rização, uma maior concretização das ações e uma coincidência entre 

a duração dos programas e os mandatos da Comissão e do Parlamento 

Europeu. 

Finalmente, cumpre assinalar, que OCTAVIA SÂRBU, relatora 

da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimen-

tar no âmbito do Parlamento Europeu, no relatório elaborado em 2018 

sobre a execução do sétimo programa de ação em matéria de ambiente 

e a adoção de um novo plano, apesar de reconhecer que o mesmo teve 

pouca influência nas políticas ambientais, havendo vários objetivos 

que não serão atingidos, entende que o mesmo fornece orientações 

estratégicas importantes para assegurar coerência entre as diferentes 

políticas, bem como para uma visão a longo prazo.112 

O aludido relatório afirma mesmo que a má execução do sétimo 

programa está a contribuir para a degradação do ambiente em vários 

domínios, entre os quais destaca a exposição a substâncias químicas. 

E, no que nos interessa, reconhece também que o objetivo de obter um 

bom estado das massas de águas de superfície, até 2020, não será al-

cançado, em virtude, nomeadamente, da pressão exercida pela polui-

ção. A esse propósito, destaca as lacunas que persistem no tratamento 

das águas residuais urbanas em diversas regiões da Europa.113 E sali-

enta, ainda, que a não implementação da legislação e/ou a incapacida-

de de adotar as medidas adequadas para proteção do ambiente tem de 

ser rapidamente combatida. 

___________ 

111 Cfr. KRÄMER, Ludwig, Come on, let’s make a plan – towards an 8th EU environmental 

action program, publicado online em 03/12/2019. Artigo disponível em 

https://doi.org/10.1007/s12027-019-00589-3, pp. 11 e ss. 
112 2017/2030 (INI), de 06/03/2018, p. 1. 
113 2017/2030 (INI), de 06/03/2018, p. 8. 

https://doi.org/10.1007/s12027-019-00589-3
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Sem prejuízo do referido, o mencionado relatório afirma conti-

nuar a existir um forte apoio à elaboração de um oitavo programa, 

embora considere que o mesmo deve ser mais simples e mais direcio-

nado do que o atual. 

4.5. A PROPOSTA DE DECISÃO RELATIVA AO OITAVO PROGRAMA DE 

AÇÃO EM MATÉRIA DE AMBIENTE 

Quando nos preparávamos para concluir o nosso trabalho de in-

vestigação fomos confrontados com uma Proposta de Decisão do Par-

lamento Europeu e do Conselho, relativa ao oitavo programa geral de 

ação da União para 2030, em matéria de ambiente,114 indo de encontro 

ao anunciado no Pacto Ecológico Europeu.115 Assim, e apesar de tal 

proposta não estar ainda aprovada, entendemos ser oportuno fazer-lhe 

uma breve referência. 

Esta proposta, tal como o sétimo Programa de Ação em Matéria 

de Ambiente, reconheçe que pese embora se registem beneficíos signi-

ficativos no domínio do ambiente, observando-se uma redução das 

pressões nocivas, o certo é que os desafios ambientais são preocupan-

tes e exigem uma ação imediata e concertada, quer a nível da UE quer 

a nível global. Nesse cenário, e à semalhança do programa anterior, 

esta proposta, prevê que o novo programa deverá vigorar até 31 de 

dezembro de 2030, e afirma que os objetivos ambientais prioritários 

estabelecidos até 2030 devem ser perspetivados até 2050 (prazo já 

definido no 7.º programa), de modo a promover, agora, o que chama 

de “recuperação ecológica”. O objetivo do oitavo programa consiste 

em acelerar a transição para uma economia circular limpa, eficiente 

quanto à utilização dos recursos e com impacte neutro no clima, de 

modo a alcançar, conforme sublinhava já o sétimo programa, os Obje-

tivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, constantes 

da Agenda 2030. Para esse efeito, introduz o novo princípio de “não 

prejudicar” consagrado no Pacto Ecológico Europeu, que promove a 

___________ 

114 COM (2020) 652 final, de 14/10/2020. 
115 COM (2019) 640 final, de 11/12/2019. O Pacto Ecológico Europeu tem como objetivo 

tornar a UE no primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050, baseando-se 

num modelo de crescimento regenerativo. 
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redução das pressões sobre o ambiente e o clima e reforça a aborda-

gem integrada das várias políticas. 

Nesse contexto, o oitavo programa elege agora apenas seis objeti-

vos temáticos prioritários: (i) a neutralidade climática até 2050; (ii) a 

adaptação às alterações climáticas; (iii) um modelo de crescimento 

regenerativo, acelerando a transição para uma economia circular; (iv) 

a ambição de uma poluição zero para um ambiente livre de substân-

cias tóxicas, incluindo, nomeadamente a água; (v) a proteção e restau-

ração da biodiversidade e o reforço do capital natural, nomeadamente 

a água; e (vi) a promoção da sustentabilidade ambiental reduzindo as 

pressões ambientais decorrentes da produção e do consumo. 

Deste modo, podemos afirmar que a proteção das águas continua, 

à semelhança dos programas anteriores, a beneficiar de menção direta 

nas prioridades temáticas definidas. Resta saber qual a atenção especí-

fica que, em definitivo, se lhe reservará no programa que vier a ser 

adotado. 

Por outro lado, cumpre sublinhar que o desenho do novo progra-

ma, como referimos, encontra-se em sintonia com o anteriormente 

plasmado pelo sétimo programa. Não se observam alterações de rele-

vo que possam implicar uma verdadeira melhoria e eficácia das medi-

das e ações que vêm sendo delineadas e cujo resultado tem sido insa-

tisfatório. Efetivamente, na proposta apresentada não se vislumbra 

qualquer resposta às críticas assinaladas por KRÄMER, que defendia, 

como dissemos, nomeadamente um programa com uma duração de 

quatro ou cinco anos, de modo a permitir uma melhor monitorização, 

uma maior concretização das ações e uma coincidência entre a dura-

ção dos programas e os mandatos da Comissão e do Parlamento Euro-

peu. 

Em conclusão, e a seguir-se a mesma estratégia, não nos parece 

que o novo programa de ação possa vir a constituir um contributo de 

grande peso para uma verdadeira e eficaz proteção e regeneração do 

ambiente. 
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5. AS DIRETIVAS COMUNITÁRIAS NO DOMÍNIO DAS 

ÁGUAS. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A diversidade dos problemas que a água coloca, as assimetrias 

existentes entre os Estados-membros no que concerne à disponibilida-

de de recursos hídricos (desde os países nórdicos com maior pluviosi-

dade, até aos países do Sul da Europa e Mediterrâneo, atingidos por 

frequentes períodos de seca e escassez de água) e a partilha dos mes-

mos por vários Estados, implica uma gestão diferenciada e bastante 

complexa, atento o seu carácter técnico, científico, social e ambiental. 

É, pois, fundamental a utilização de diversos instrumentos e a inter-

venção e o envolvimento de diferentes grupos de pessoas. 

Preocupada, inicialmente, com o estabelecimento do mercado 

único e com a eficácia das normas da concorrência, e confrontada com 

os vários sistemas legislativos adotados pelos Estados-membros, a 

política europeia em matéria de água foi surgindo para resolver pro-

blemas concretos, setoriais e pontuais,116 como já mencionamos. 

As primeiras diretivas tinham como objetivo fundamental a pro-

teção da saúde humana e um bom nível de vida para as pessoas, regis-

tando-se, paulatinamente, as preocupações com o equilíbrio e a prote-

ção do ambiente. 

A legislação adotada pela UE em matéria de recursos hídricos, 

iniciada em meados da década de 70 do século XX, consistiu na ado-

ção de um conjunto de múltiplas diretivas e decisões, que se podem 

agrupar, atentas as suas características essenciais, em três gerações 

distintas. 

A primeira geração de atos, os adotados até à revisão do Tratado 

de Roma, operada pelo Ato Único Europeu, que entrou em vigor em 

1987, caracterizou-se pela precariedade do seu suporte jurídico, dada 

___________ 

116 Sobre a inicial e progressiva abordagem da proteção das águas e luta contra a poluição, 

pode ver-se ALLENDE ALVARÉZ, M., “La Política Ambiental en material de Aguas de 

la Unión Europea”, Gestión del Agua y Medio Ambiente, A. EMBID IRUJO (Diretor), 

Civitas, Madrid, 1997, pp. 259 e ss. e FANLO LORAS, A., “La evolución del Derecho 

comunitario europeo sobre el agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidraulicas y 

su financiacion, Embid Irujo (diretor), Monografias, Editorial Civitas, 1998, pp. 173 e ss. 
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a inexistência, como já demos conta, de normas específicas nos Trata-

dos originais de atribuição de competências no domínio do ambiente. 

Não obstante, e como referimos, essa situação não impediu que 

fossem adotadas várias diretivas e decisões em matéria de água,117 

justificadas com a necessidade de funcionamento do mercado comum 

e na defesa da concorrência, bem como na melhoria da qualidade de 

vida (in casu, essencialmente a proteção da saúde pública) e, conse-

quente, proteção dos meios aquáticos. 

As diretivas elaboradas durante este período inicial procuraram 

combater a poluição das águas e proteger a sua qualidade, fundamen-

talmente, através do controlo das fontes tópicas, elegendo dois méto-

dos ou ações para esse efeito. Por um lado, definindo objetivos de 

qualidade da água de acordo com o tipo e a utilização que se fizesse 

___________ 

117 Foram adotadas as seguintes diretivas: Diretiva 75/440/CEE, de 1975, sobre as águas 

superficiais destinadas à produção de água potável; Diretiva 76/160/CEE, relativa à polu-

ição e qualidade das águas balneares; Diretiva 76/464/CEE, relativa à poluição causada 

por determinadas substâncias perigosas lançadas no meio aquático; Decisão 77/585/CEE, 

relativa à proteção do Mar Mediterrâneo contra a poluição; Decisão 77/586/CEE, relativa 

à proteção do Reno contra a poluição química (Convenção do Reno); Decisão 

77/795/CEE, relativa à troca de informações sobre a qualidade das águas doces superfici-

ais; Diretiva 78/176/CEE, relativa aos resíduos provenientes da indústria de dióxido de ti-

tânio (que veio a ser alterada pela Diretiva 83/29/CEE); Diretiva 78/659/CEE, relativa aos 

requisitos de qualidade das águas doces aptas para a vida dos peixes; Decisão 

78/888/CEE, relativa à análise dos micropoluentes orgânicos na água; Diretiva 

79/869/CEE, relativa aos métodos de medida e à frequência das amostragens e da análise 

das águas doces superficiais destinadas à produção de água potável; Diretiva 79/923/CEE, 

relativa à qualidade exigida das águas conquícolas; Diretiva 80/68/CEE, relativa à prote-

ção das águas subterrâneas contra a poluição causada por certas substâncias perigosas; 

Diretiva 80/778/CEE, relativa à qualidade das águas para consumo humano; Decisão 

81/971/CEE, que estabeleceu um sistema de informação comunitário para o controlo e 

redução da poluição dos mares pelo derrame de hidrocarbonetos no mar, que veio a ser al-

terada, em 1986, pela Decisão 86/85/CEE; Diretiva 82/176/CEE, que estabeleceu valores-

limite e objetivos de qualidade para as descargas de mercúrio; Decisão 82/460/CEE, rela-

tiva à proteção do Reno; Diretiva 82/883/CEE relativa às modalidades de vigilância dos 

meios afetados pelas descargas da indústria do dióxido de titânio; Diretiva 83/29/CEE, re-

lativa à proteção dos meios aquáticos relativamente ao dióxido de titânio; Diretiva 

83/513/CEE, relativa à proteção dos meios aquáticos relativamente ao cádmio; Diretiva 

84/156/CEE relativa às descargas de mercúrio; Diretiva 84/491/CEE, relativa às descar-

gas de hexaclorociclohexano; e Diretiva 86/280/CEE relativa aos valores-limite e aos 

objetivos de qualidade para as descargas de certas substâncias perigosas incluídas na lista 

I do anexo da Diretiva 76/464/CEE acima referida. 
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do meio recetor,118 fixando as normas e os processos de controlo da 

qualidade. Por outro lado, estabelecendo valores-limite de emissão 

(VLE), para controlar, de modo direto, as descargas de certas substân-

cias no meio aquático. Procedeu-se, assim, à chamada “abordagem 

paralela” (definida pela Diretiva 76/464/CEE119), a qual deixava aos 

Estados-membros, em determinados âmbitos, a escolha entre fixar 

normas de qualidade ou os VLE, consoante as especificidades das 

situações. Estes dois mecanismos de controlo, um baseado nas águas 

recetoras da poluição, outro nas fontes emissoras, são objeto de apre-

ciação crítica por toda a doutrina, uma vez que, os parâmetros ou 

objetivos de qualidade (que são os standards mínimos para alcançar 

ou manter uma determinada qualidade da água) concentram-se apenas 

nas águas recetoras, e as normas que fixam os VLE atuam só sobre as 

quantidades de substâncias nocivas que podem ser descarregadas no 

domínio hídrico, ou seja, agem unicamente no final do processo pro-

dutivo poluente, estabelecendo-se os seus limites máximos sem ter em 

conta o meio recetor.120 Deste modo, adianta-se, no caso dos VLE o 

risco da acumulação de várias fontes poluidoras poderá ser difícil de 

evitar e nada garante que os poluidores, cumprindo os VLE estabele-

cidos, procurem reduzir ou melhorar as suas cargas poluentes. Por sua 

vez, as normas de qualidade poderão subestimar o efeito de determi-

nadas substâncias no domínio hídrico.121 

___________ 

118 Os objetivos de qualidade da água eram fixados para determinados tipos de água e utili-

zações: águas para consumo humano, águas piscícolas, águas conquícolas, águas balnea-

res e águas subterrâneas. 
119 Relativa à poluição causada por substâncias perigosas. 
120 MARTÍN MATEO e FANLO LORAS adiantaram que a fixação exclusiva de VLE pode-

ria levar à autorização de descargas que, embora individualmente, cumprissem com as 

normas, em conjunto, poderiam ultrapassar os objetivos de qualidade exigidos. E, tam-

bém, que a utilização exclusiva de definição de objetivos de qualidade poderia ser enten-

dida como uma licença para contaminar. MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de Derecho 

ambiental, vol. II, Trivium, Madrid, 1992, p. 106, e FANLO LORAS, Antonio, “La evo-

lución del derecho comunitario europeo sobre el agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las 

obras hidraulicas y su financiacion, Embid Irujo (diretor), Monografias, Editorial Civitas, 

1998, pp. 190 ss. 
121 Neste sentido, ver FANLO LORAS, Antonio, “La evolución del derecho comunitario 

europeo sobre el agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidraulicas y su financia-

cion, Embid Irujo (diretor), Monografias, Editorial Civitas, 1998, pp. 190 e ss.; e EMBID 

IRUJO, Antonio, “La evolución del derecho de aguas y las características de la actual 
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Tendo em consideração o exposto, esta primeira geração de atos 

legislativos, baseada num enfoque setorial e na denominada “aborda-

gem paralela”, dando maior primazia ao uso das águas e à salvaguarda 

do mercado interno, não constitui ainda, como afirma GONÇALVES 

HENRIQUES, “um produto do direito do ambiente emergente”. Nesta 

altura, a proteção das águas está mais relacionada e dirigida para a 

necessidade de garantir os diferentes usos da água e o mercado interno 

do que propriamente assegurar a proteção do ambiente.122 

Não obstante, FANLO LORAS realça que foram vários os fatores 

que contribuíram e que explicam o surgimento da legislação da UE no 

domínio das águas. Afirma que, embora a necessidade de harmonizar 

a legislação dos vários Estados-membros, de modo a evitar situações 

concorrenciais diversas (atendendo às repercussões económicas que as 

normas de descargas de águas residuais e o alcance de objetivos de 

qualidade podem implicar para o setor económico), tenha sido o fator 

primordial, a preocupação ambiental constituiu, também, uma das 

causas de desenvolvimento das normas relativas ao domínio hídri-

co.123 

Por fim, destaque-se que é neste período, em que a UE não dispu-

nha de competências em matéria de ambiente, que, de forma algo pa-

radoxa, se aprovaram inúmeras diretivas comunitárias com grande 

relevância no domínio das águas,124 embora caracterizadas por uma 

visão estritamente setorial e sem qualquer articulação das matérias 

abordadas.125 

 
problemática del agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidraulicas y su financia-

cion, Monografias, Editorial Civitas, 1998, pp. 79 e ss. 
122 GONÇALVES HENRIQUES, António, O Direito Internacional das Águas e a Conven-

ção de Albufeira de 1998 sobre as Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, 7.º Congresso 

da Água, Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, p. 8. 
123 FANLO LORAS, Antonio, “Transposición de las directivas en material de aguas”, 

Transposición y control de la normativa ambiental comunitaria, Garcia Ureta, Agustín, 

Instituto Vasco de Administración Pública, Bilbau, 1998, p. 99. 
124 Como salienta MORENO MOLINA, Ángel Manuel, Derecho comunitario del medio 

ambiente. Marco Institucional, regulación sectorial y aplicación en España, Marcial 

Pons, Madrid e Barcelona, 2006, pp. 26 e ss. 
125 Neste sentido, pode ver-se, entre outros, FANLO LORAS, Antonio, “La evolución del 

derecho comunitario europeo sobre el agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hi-

draulicas y su financiacion, Embid Irujo (diretor), Monografias, Editorial Civitas, 1998, 

p. 178; e SETUÁIN MENDIA, Beatriz, El saneamento de las aguas residuales en el or-
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Entretanto, como já referimos, com a adoção do Ato Único Euro-

peu, e a introdução de um título sobre ambiente no Tratado de Roma 

(atual TFUE), assiste-se a uma segunda geração de atos no domínio da 

água, baseados já nas competências atribuídas pelo Tratado. Embora 

se mantenha a diversa legislação existente, em função dos diferentes 

tipos de água e dos distintos usos, a “abordagem paralela” evolui, de-

signadamente, no que respeita ao tratamento das águas residuais urba-

nas. Assim, embora subsista o estabelecimento de VLE e de normas 

de qualidade dirigidos fundamentalmente a determinados setores es-

pecíficos (tratamento de águas residuais urbanas, nitratos, etc.),126 

inicia-se a designada “abordagem combinada” ou complementar.127 

Com efeito, as críticas da doutrina128 e a constatação, pelas próprias 

instituições da UE,129 de que nem os objetivos de qualidade nem os 

VLE eram suficientes, de per si, para se alcançar a almejada proteção 

 
denamiento español. Régimen jurídico, Colección Derecho Público, Editorial Lex Nova, 

junho 2002, pp. 98 e ss. 
126 Depois da introdução dos artigos 130.º-R, 130.º-S e 130.º-T no Tratado de Roma, a UE 

passou a dispor de uma base jurídica para a adoção de medidas no domínio do ambiente, 

sendo ao abrigo deste novo enquadramento que foram adotados, no domínio das águas, os 

seguintes diplomas: Diretiva 91/271/CEE, relativa ao tratamento das águas residuais ur-

banas; Diretiva 91/676/CEE, relativa à proteção das águas contra a poluição causada por 

nitratos de origem agrícola; Diretiva 98/83/CE, relativa à qualidade da água para consu-

mo humano; Diretiva 2006/118/CE, relativa à proteção das águas subterrâneas contra a 

poluição e a deterioração. 
127 A abordagem “combinada”, além de ser a mais eficaz, como salientou unanimemente a 

doutrina, é como afirma de forma evidente SETUÁIN MENDIA, imposta pela própria ló-

gica das coisas e pela realidade física do recurso. “En efecto; si es el hidráulico un ciclo, 

es del más elemental sentido común la adopción de visiones reguladoras que lo contem-

plen como tal y que, a sensu contrario, eviten visiones excluyentes que, por fuerza, han de 

ser parciales.” Em El saneamento de las aguas residuales en el ordenamiento español. 

Régimen jurídico, Colección Derecho Público, Editorial Lex Nova, junho 2002, pp. 100 e 

101. 

 Como afirma CASADO CASADO, a abordagem “combinada” representa um avanço 

substancial no controlo da contaminação das águas, face ao anterior enfoque e às críticas 

suscitadas. CASADO CASADO, Lucía, “El régimen jurídico de los vertidos en la política 

comunitaria ambiental em materia de aguas: el contexto actual”, El agua: estudios inter-

disciplinares, MONTORO CHINER, M. J. (coordenadora), Atelier, Barcelona, 2009, pp. 

177 e ss. 
128 Ver notas de rodapé n.os 120 e 121. 
129 O quarto Programa de Ação em Matéria de Ambiente chamava já a atenção para a neces-

sidade da transição da abordagem paralela para uma política de controlo da contaminação 

mais coerente e que olhasse e integrasse, da melhor forma possível, ambos os enfoques. 

Por sua vez, a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 
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da qualidade das águas, acabaram por se refletir na legislação adotada 

após o Ato Único Europeu. 

Além disso, devemos referir que com a adoção das Diretivas 

91/271/CEE, relativa ao tratamento das águas residuais urbanas, e 

91/676/CEE, para proteção das águas contra a poluição causada por 

nitratos, verifica-se já uma mudança de paradigma assinalável, regis-

tando-se uma crescente preocupação com o controlo não só da polui-

ção das fontes tópicas como também das fontes difusas, e com a im-

plementação do princípio da prevenção. Enquanto a legislação adota-

da anteriormente estava mais preocupada com os padrões de uso final, 

de acordo com as utilizações que se viessem a empreender, estas dire-

tivas visam, respetivamente, regular a qualidade das águas antes da 

sua descarga e incentivar boas práticas agrícolas, de modo a reduzir a 

poluição das águas. 

Por fim, podemos referir uma terceira geração de diretivas, como 

aquelas que, embora com base no mesmo quadro jurídico, apresentam 

uma visão mais global da gestão das águas, de modo a reunir os diver-

sos e dispersos atos legislativos, abrangendo águas de diferentes tipos 

e destinadas a distintos usos, como é o caso paradigmático da Direti-

va-Quadro da Água (2000/60/CE), bem como aquelas que integram 

vários componentes ambientais, entre os quais a água, como, por 

exemplo, a AIA, a PCIP e a AAE, que propugnam também a proteção 

do domínio hídrico.130 

Para uma melhor perceção da análise da evolução normativa no 

domínio da água na UE, procuramos resumir todo o exposto no qua-

dro síntese que elaboramos de seguida, onde acrescentamos a infor-

mação relativa à vigência das várias diretivas adotadas. 

 
26/02/1996 [COM (96) 59 final], denominada “A política das águas e a Comunidade Eu-

ropeia”, afirmou expressamente que nenhuma das abordagens constituía a solução ideal, 

sendo complementares e não opostas. 
130 Ver notas de rodapé n.os 79, 104 e 106. 
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QUADRO EVOLUTIVO DA LEGISLAÇÃO ADOTADA 

Período Ato 
legislativo 

Objeto Medidas adotadas 
para proteção das 

águas 

Vigência 

1.ª GERAÇÃO 
(início da 

década de 70 do 
século XX até à 
adoção do Ato 
Único Europeu) 
● Inexistência 

de base jurídica 
ambiental nos 

Tratados 
● Atos adotados 
essencialmente 
em função dos 
diferentes tipos 
de águas e dos 
diversos usos 

Diretiva 
75/440/CEE 

Qualidade das 
águas superficiais 

destinadas à 
produção de água 

potável 

Controlo 
(essencialmente) 

das fontes 
tópicas, com a 

adoção da 
denominada 
“abordagem 
paralela”: 

● Normas de 
qualidade da água 

ou 
● VLE 

Revogada pela 
Diretiva 

Diretiva 
76/160/CEE 

Poluição e 
qualidade das 

águas balneares – 
definição de 
objetivos de 
qualidade 

Revogada pela 
Diretiva 

2006/7/CE 

Diretiva 
76/464/CEE 

Poluição causada 
por determinadas 

substâncias 
perigosas lançadas 
no meio aquático 

Revogada pela 
Diretiva 

2006/11/CE 

Diretiva 
78/176/CEE 

Resíduos 
provenientes da 

indústria de 
dióxido de titânio 

Revogada pela 
Diretiva 

2010/75/UE 

Diretiva 
78/659/CEE 

Requisitos de 
qualidade das 
águas doces 
piscícolas 

Revogada pela 
Diretiva 

2006/44/CE 

Diretiva 
79/869/CEE 

Métodos de 
medida e 

frequência das 
amostragens e da 
análise das águas 
doces superficiais 

destinadas à 
produção de água 

potável 

Revogada pela 
Diretiva 

2000/60/CE 

Diretiva 
79/923/CEE 

Qualidade exigida 
das águas 

conquícolas 

Revogada pela 
Diretiva 

2006/113/CE 

  Diretiva Proteção das  Revogada pela 
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QUADRO EVOLUTIVO DA LEGISLAÇÃO ADOTADA 

Período Ato 
legislativo 

Objeto Medidas adotadas 
para proteção das 

águas 

Vigência 

80/68/CEE águas 
subterrâneas 

contra a poluição 
causada por 

certas substâncias 
perigosas 

Diretiva 
2006/118/CE 

Diretiva 
80/778/CEE 

Qualidade das 
águas para 

consumo humano 

Revogada pela 
Diretiva 

98/83/CE 

Diretiva 
82/176/CEE 

Valores-limite e 
objetivos de 

qualidade para as 
descargas de 

mercúrio 

Revogada pela 
Diretiva 

2008/105/CE 

Diretiva 
82/883/CEE 

Modalidades de 
vigilância dos 

meios afetados 
pelas descargas 

da indústria  
do dióxido de 

titânio 

Revogada pela 
Diretiva 

2010/75/UE 

Diretiva 
83/29/CEE 

Proteção dos 
meios aquáticos 
relativamente  
ao dióxido de 

titânio 

Revogada pela 
Diretiva 

2010/75/UE 

Diretiva 
83/513/CEE 

Proteção dos 
meios aquáticos 
relativamente ao 

cádmio 

Revogada pela 
Diretiva 

2008/105/CE 

Diretiva 
84/156/CEE 

Proteção dos 
meios aquáticos 
relativamente às 

descargas de 
mercúrio 

Revogada pela 
Diretiva 

2008/105/CE 

Diretiva 
84/491/CEE 

Proteção dos 
meios aquáticos 
relativamente às 

Revogada pela 
Diretiva 

2008/105/CE 
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QUADRO EVOLUTIVO DA LEGISLAÇÃO ADOTADA 

Período Ato 
legislativo 

Objeto Medidas adotadas 
para proteção das 

águas 

Vigência 

descargas de 
hexaclorociclo-

hexano 

  Diretiva 
86/280/CEE 

Valores-limite e 
objetivos de 

qualidade para as 
descargas de 

certas substâncias 
perigosas da lista I 

do Anexo à 
Diretiva 

76/464/CEE 

  Revogada pela 
Diretiva 

2008/105/CE 

 
2.ª GERAÇÃO 

● Base jurídica 
Arts. 130.º-R, 

130.º-S e 130.º-
T TCEE (atuais 
arts. 191.º a 

193.º do TFUE) 
● Atos adotados 
essencialmente 
em função dos 
diferentes tipos 
de águas e dos 
diversos usos 

  

Diretiva 
91/271/CEE 

Tratamento das 
águas residuais 

urbanas 

Controlo das 
fontes tópicas e 

difusas com 
adoção da 

“abordagem 
combinada”: 
● Normas de 

qualidade de água 
e 

● VLE 
  

Em vigor 

Diretiva 
91/414/CEE 

Pesticidas Revogada pelo 
Regulamento 

(CE) 
1107/2009 

Diretiva 
91/676/CEE 

Proteção das 
águas contra a 

poluição causada 
por nitratos de 
origem agrícola 

Em vigor 

Diretiva 
98/83/CE 

Qualidade da  
água para 
consumo  
humano 

Em vigor 

Diretiva 
2006/11/CE 

Poluição causada 
por determinadas 

substâncias 
perigosas  

lançadas no  
meio aquático 

Em vigor 

  Diretiva 
2006/118/CE 

Proteção das 
águas 

subterrâneas 
contra a poluição 

  Em vigor 
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QUADRO EVOLUTIVO DA LEGISLAÇÃO ADOTADA 

Período Ato 
legislativo 

Objeto Medidas adotadas 
para proteção das 

águas 

Vigência 

e a deterioração 

3.ª GERAÇÃO 
● Base jurídica 
● Visão global e 

transversal  
da gestão das 

águas 

Diretiva 
96/61/CE 

Prevenção e 
controlo 

integrados da 
poluição 

Abordagem 
combinada e 

integrada 

Revogada pela 
Diretiva 

2008/1/CE, 
que, por sua 

vez, veio a ser 
revogada pela 

Diretiva 
2010/75/UE 

Diretiva 
2000/60/CE 

Diretiva-Quadro 
da Água 

Em vigor 

Diretiva 
2001/42/CE 

Avaliação 
Ambiental 
Estratégica 

Em vigor 

Diretiva 
2008/56/CE 

Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha 

Em vigor 

De facto, verificou-se que o enfoque inicial, fundado em normas 

de qualidade ou nos VLE, não era suficiente e adequado para uma 

verdadeira proteção do domínio hídrico e evoluiu-se, assim, de forma 

gradual, para um quadro normativo mais abrangente, com uma abor-

dagem combinada transversal de normas, assente numa nova perspeti-

va de gestão da poluição do domínio hídrico e de outros componentes 

do ambiente. 

Em suma, como verificaremos aquando da análise das diretivas 

comunitárias mais relevantes no que concerne às águas residuais, as 

preocupações da UE dirigiram-se, preliminarmente, a regular e garan-

tir a qualidade das águas em função dos seus variados usos humanos 

(água potável, águas balneares, piscicultura, cultura de moluscos) e só 

depois se interessou, de modo mais dedicado, pela redução da polui-

ção e recuperação dos aquíferos como parte integrante da Natureza, 
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não abordando, contudo, a questão da quantidade,131 que sabemos 

estar intimamente relacionada com a qualidade. 

Nos próximos capítulos analisaremos com mais detalhe não só as 

normas relativas às descargas de águas residuais, objeto da nossa in-

vestigação, como, o quadro jurídico atualmente vigente, onde se des-

tacará a análise da DQA, tendo em consideração a sua relevância e 

abrangência no domínio da proteção da água, bem como os problemas 

que a mesma tem enfrentado na sua execução e implementação. 

___________ 

131 Devido à necessidade, como já demos conta, da votação por unanimidade para intervir 

nesta matéria (cfr. art. 192.º, n.º 2, al. b), segundo parágrafo, do TFUE). 



CAPÍTULO II – EVOLUÇÃO DO 

QUADRO JURÍDICO 

COMUNITÁRIO RELATIVO ÀS 

DESCARGAS DE ÁGUAS 

RESIDUAIS 

No século anterior, o aumento da população e o inerente incre-

mento da produção e descarga de águas residuais de áreas urbanas e 

industriais implicou um aumento na poluição hídrica com origem em 

fontes tópicas. Daí que as descargas de águas residuais, tratadas e não 

tratadas, continuem a constituir um dos maiores problemas para a qua-

lidade dos recursos hídricos,132 pelo que a nossa reflexão incidirá na 

análise das várias medidas que foram sendo adotadas nesse domínio e 

na avaliação da sua adequabilidade ao objetivo de proteger este recur-

so ambiental crucial para a nossa existência e para o equilíbrio do nos-

so planeta. 

___________ 

132 Como resulta do relatório da Agência Europeia do Ambiente (AEA), de 2018, as pressões 

mais significativas sobre as massas de água superficiais são as hidromorfológicas (que 

afetam 40% das massas de água), as fontes difusas (38%), particularmente da agricultura 

e deposição atmosférica (em particular do mercúrio), seguidas das fontes tópicas (18%) e 

da captação da água (7%). 

 No que respeitas as água subterrâneas, a agricultura é a principal causa da sua degrada-

ção, provocada pela utilização de nitratos e pesticidas. Não obstante, as descargas de 

águas residuais não ligadas a um sistema de saneamento são outra fonte de poluição signi-

ficativa. Cfr. European Waters – assessment of status and pressures 2018, European En-

vironment Agency, 2018, pp. 7-8, 23 e ss. e 49 e ss. 

 Daí a importância de um regime jurídico que discipline a descarga de águas residuais e da 

utilização de instrumentos que permitam uma eficaz proteção do domínio hídrico face a 

este factor de pressão. 
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Nesse quadro, as diretivas relativas às descargas, ao tratamento 

das águas residuais urbanas e às águas subterrâneas constituem um 

dos mais importantes instrumentos jurídicos da UE para a proteção do 

domínio hídrico, havendo, ainda, outras normas, a que faremos breve 

referência, quando a sua conexão com a matéria objeto do nosso estu-

do assim o justificar. 

1. NORMAS RELATIVAS À POLUIÇÃO CAUSADA POR 

DETERMINADAS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

A qualidade das águas dos nossos rios, lagos e águas costeiras e 

marinhas pode ser seriamente afetada (poluída) pela descarga de ma-

térias orgânicas, nutrientes e um grande número de substâncias quími-

cas. Estas últimas podem ser produzidas para utilização deliberada 

(por exemplo, os pesticidas), ou formadas em processos de produção 

(por exemplo, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos gerados em 

processos de combustão), e são as principais responsáveis pela polui-

ção hídrica das águas superficiais.133 Assim, tendo sido detetados nas 

nossas águas doces, inúmeros poluentes químicos, alguns deles em 

valores especialmente preocupantes devido à sua utilização generali-

zada, foram os mesmos definidos como “substâncias prioritárias” e 

objeto de regulação, com o fim de proteger as águas contra a poluição 

química. 

___________ 

133 Neste sentido, ver relatório da Agência Europeia do Ambiente (AEA), de 2018, que 

afirma que as mesmas são responsáveis por 49% dos impactes negativos, seguindo-se os 

efeitos provocados pelas alterações morfológicas (40%) e, depois, a poluição dos nutrien-

tes (18%). Cfr. European Waters – assessment of status and pressures 2018, European 

Environment Agency, 2018, p. 63. 
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1.1. DIRETIVA 76/464/CEE. A PRIMEIRA DIRETIVA DE CONTROLO DE 

DESCARGAS 

1.1.1. Âmbito de aplicação 

A primeira diretiva relativa ao controlo de descargas foi adotada 

em maio de 1976 (Diretiva 76/464/CEE134), no âmbito do primeiro 

Programa de Ação em Matéria de Ambiente,135 com o objetivo de 

combater a poluição causada por substâncias perigosas no meio aquá-

tico, tendo sido já revogada.136 

Apesar de esta diretiva não conter, nem na sua denominação nem 

no seu texto, qualquer referência expressa às águas residuais, o certo é 

que, atento o seu teor, não resta qualquer dúvida sobre a sua inevitável 

conexão com as mesmas, dirigindo-se ao controlo das descargas de 

determinadas substâncias que as águas residuais pudessem conter. 

Esta diretiva aplicava-se às águas interiores superficiais, às águas 

subterrâneas, às águas interiores do litoral e às águas de mar territori-

ais137 (cfr. art. 1.º, n.º 1), afirmando-se, contudo, e desde logo, que a 

mesma deixaria de se aplicar às águas subterrâneas assim que fosse 

adotada uma regulamentação específica para essas águas (cfr. art. 4.º, 

n.º 4). 

A adoção da Diretiva 76/464/CEE, para além da necessidade de 

harmonização do mercado europeu, resultou, conforme já referido, da 

___________ 

134 Aprovada em 04/05/1976, JO L 129, de 18/05/76. 
135 O programa previa, conforme já referido, a necessidade de adoção de medidas para prote-

ger as águas doces e marinhas contra determinados poluentes. 
136 Revogação operada pela Diretiva 2006/11/CE, do PE e do Conselho de 15/02/2006 (JO L 

64, de 04/03/2006), relativa à poluição causada por determinadas substâncias perigosas 

lançadas no meio aquático, a qual foi adotada no seguimento da DQA para vigorar até 

21/12/2013. Por isso, também esta diretiva já não se encontra em vigor, estando, agora, a 

poluição causada pelas substâncias perigosas disciplinada pela DQA (cfr. art. 16.º). Atu-

almente, incorporou-se no Anexo X à DQA, a Decisão 2455/2001/CE, do PE e do Conse-

lho, de 20/11/2001, que aprovou a lista de substâncias identificadas como perigosas. 
137 Atendendo à abrangência inicial desta diretiva, MARTÍN MATEO considerou-a uma 

legislação matriz sobre as águas, uma vez que abarcava as águas superficiais, subterrâ-

neas e marítimas. Ver MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de Derecho Ambiental, vol. 

II, Ed. Trivium, Madrid, 1992, p. 105. 
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indispensabilidade de proteger as águas comunitárias contra a polui-

ção causada por determinadas substâncias perigosas persistentes, tóxi-

cas e bioacumuláveis. Nesse quadro, para efeitos da diretiva, enten-

deu-se por “poluição” a descarga de substâncias ou de energia efetua-

da pelo ser humano no meio aquático, direta ou indiretamente, que 

pudesse colocar em perigo a saúde humana, prejudicar os recursos 

vivos, o sistema ecológico aquático e as atividades recreativas, ou 

dificultar outras utilizações legítimas das águas (cfr. art. 1.º, n.º 2, al. 

e). Por sua vez, entendeu-se por “descarga”, a introdução, nas águas 

por si abrangidas, de substâncias enunciadas na Lista I ou na Lista II 

do anexo,138 com exceção das descargas de lodos de dragagem, das 

descargas operacionais nas águas de mar territoriais efetuadas a partir 

de navios, e da imersão de resíduos nas águas de mar territoriais reali-

zada também a partir de navios (cfr. art. 1.º, n.º 2, al. d). 

Para efetuar o controlo das descargas das substâncias elencadas, 

esta diretiva estabeleceu duas listas com determinadas substâncias que 

deveriam ser, respetivamente, eliminadas (Lista I) e progressivamente 

reduzidas (Lista II), determinando que qualquer descarga das mesmas 

deveria ser submetida a uma autorização prévia, por período de tempo 

determinado, que fixasse as normas de emissão. No entendimento de 

MARTÍN MATEO, esta autorização prévia era necessária não pelo 

facto da descarga em si mesma, mas quando a descarga contivesse 

substâncias perigosas.139 Todavia, refira-se, a título exemplificativo, 

que quer o direito espanhol quer o direito português obrigaram a que 

todas as descargas requeriam autorização prévia, o que levou a doutri-

na a afirmar que a exigência de autorização de descarga era menos 

___________ 

138 O sistema adotado pela UE, de enunciação de listas, era já usado anteriormente em certas 

convenções internacionais para evitar a poluição das águas, como salientam MARTÍN 

MATEO e FANLO LORAS, respetivamente, no Tratado de Derecho ambiental, vol. II, 

Ed. Trivium, Madrid, 1992, p. 105, e em “La evolución del Derecho comunitario europeo 

sobre el agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidraulicas y su financiacion, A. 

Embid Irujo (diretor), Monografias, Editorial Civitas, 1998, p. 189. 
139 MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de Derecho Ambiental, vol. II, Ed. Trivium, Ma-

drid, 1992, p. 105 
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rigorosa no direito comunitário do que no direito interno de alguns 

Estados.140 

A Lista I, apelidada pela doutrina de “Lista negra”, incluía subs-

tâncias consideradas tóxicas, persistentes e bioacumuláveis,141 cujas 

descargas deveriam ser suprimidas e a Lista II, denominada de “Lista 

cinzenta”, substâncias em que as descargas deveriam ser progressiva-

mente reduzidas, na medida em que estas, embora tivessem um efeito 

prejudicial sobre o meio aquático, o mesmo poderia ser limitado a 

uma determinada zona, dependendo das características das águas rece-

toras e da sua localização.142 De facto, a Lista I incluía substâncias 

particularmente nocivas para o meio aquático (devido à sua toxicida-

de, persistência e bioacumulação no meio em que são lançadas), e a 

Lista II incluía, nos termos do seu primeiro travessão, as substâncias 

que faziam parte das famílias e grupos de substâncias constantes da 

Lista I mas para as quais o Conselho ainda não havia fixado os VLE 

referidos no artigo 6.º da diretiva. Além disso, a Lista II incluía, nos 

termos do seu segundo travessão, determinadas substâncias que ti-

nham um efeito prejudicial no meio aquático que, todavia, poderia ser 

limitado a uma certa zona e que dependia das características das águas 

de receção e da respetiva localização.  

No que concerne à chamada “lista negra”, a ação comunitária te-

ve por objetivo estabelecer valores-limite de descarga e objetivos de 

qualidade a respeitar, deixando aos Estados-membros a escolha da 

abordagem143 que entendessem mais adequada. Relativamente à “lista 

___________ 

140 Neste sentido, ver SETUAÍN MENDIA, Beatriz, El saneamento de las aguas residuales 

en el ordenamiento español. Régimen jurídico, Colección Derecho Público, Editorial Lex 

Nova, junho 2002, p. 103, nota de rodapé n.º 92. 
141 A saber: compostos orgânicos de halogénio e substâncias que podem produzir tais com-

postos no meio aquático; compostos orgânicos de fósforo e de estanho; substâncias com 

poder cancerígeno no meio aquático ou por intermédio deste; mercúrio e compostos do 

mercúrio; cádmio e compostos do cádmio; óleos minerais persistentes e hidrocarbonetos 

de origem petrolífera persistentes; e matérias sintéticas persistentes. 
142 Substâncias incluídas na Lista II: substâncias que fazem parte das famílias e grupos de 

substâncias constantes da Lista I e para as quais os VLE referidos no artigo 6.º da diretiva 

não foram fixados; e, em particular, metais pesados, biócidas, óleos minerais e hidrocar-

bonetos não persistentes, cianetos, fluoretos, amoníaco e nitritos. 
143 Que ficou conhecida, como já demos conta, como abordagem “paralela”, significando que 

os Estados-membros poderiam optar pela definição de objetivos de qualidade ou valores 
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cinzenta”, a atuação comunitária consistia em harmonizar os vários 

programas de ação postos em prática pelos Estados-membros na se-

quência desta diretiva. 

Com efeito, atendendo à necessidade imperiosa de eliminar a po-

luição causada pelas substâncias enunciadas na Lista I, estabeleceu-se, 

desde logo, que, em determinados prazos, deveriam ser fixados valo-

res-limite e um regime de emissão zero para as descargas efetuadas 

em águas subterrâneas, e valores-limite ou objetivos de qualidade para 

as descargas em águas superficiais. 

Em relação à poluição das águas causada pelas substâncias da 

Lista II, determinou-se que os Estados-membros deveriam adotar pro-

gramas com objetivos de qualidade para as águas e que as normas de 

emissão deveriam ser calculadas em função desses objetivos de quali-

dade. 

Cumpre, ainda, salientar, que, nos termos do estatuído nos artigos 

3.º a 6.º da diretiva em questão, qualquer descarga das substâncias 

enumeradas na Lista I está subordinada a uma autorização prévia que 

fixe normas de emissão que não podem ultrapassar certos valores-

limite, fixados pelo Conselho, deliberando sob proposta da Comis-

são.144 

 
de emissão. Com efeito, no que diz respeito à descarga das substâncias perigosas constan-

tes da “Lista negra”, a Comissão aprovou a chamada abordagem “paralela”, nos termos 

da qual os Estados-membros dispunham de liberdade de escolha para adotar objetivos de 

qualidade para as águas ou valores-limite de emissão. Relativamente às descargas das 

substâncias da “Lista cinzenta”, a diretiva indicava que deveriam ser aplicados os objeti-

vos de qualidade. 

 Todavia, tendo em consideração que a UE definiu, bastante cedo, objetivos de qualidade a 

nível comunitário para determinadas utilizações da água, a opção por valores de emissão, 

no âmbito desta diretiva, relativamente a descargas com determinadas substâncias perigo-

sas, teria de ser sempre acompanhada por objetivos de qualidade. 

 Como salienta ERICE BAEZA, o motivo pelo qual se adotou a “abordagem paralela” 

reside no facto de ser necessária, à data, a regra da unanimidade para a adoção de uma di-

retiva sobre esta matéria, sendo certo que, nessa altura, o Reino Unido opôs-se à fixação 

de VLE para o controlo da contaminação por descargas, preferindo um sistema de objeti-

vos de qualidade. ERICE BAEZA, Valentina, La Protección de las Aguas Subterráneas 

en el Derecho Español, Aranzadi, primeira edição, 2013, p. 166. 
144 Foi neste seguimento que foram adotadas as denominadas “diretivas filhas”, que referi-

remos adiante, as quais, segundo ERICE BAEZA, foram adotadas tardiamente e de forma 

incompleta. ERICE BAEZA, Valentina, La Protección de las Aguas Subterrâneas en el 

Derecho Español, Thomson Reuters Aranzadi, 1.ª edição, 2013, p. 136. 
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De acordo com o disposto no artigo 6.˚, previa-se que, as condi-

ções para a emissão das licenças para as descargas de substâncias in-

cluídas na Lista I, fossem elas enunciadas em VLE ou em objetivos de 

qualidade, deveriam ser definidas por outras diretivas (denominadas 

diretivas filhas), a adotar nos anos seguintes, tendo em consideração 

as melhores tecnologias disponíveis. 

1.1.2. Fórmulas de controlo 

A possibilidade oferecida aos Estados-membros, por esta diretiva, 

de utilização de duas vias (a chamada “abordagem paralela”) para 

controlar a poluição da água provocada pela descarga de substâncias 

perigosas para o meio aquático, veio a ser alvo de severas controvér-

sias, como já demos conta,145 e a demonstrar ser insuficiente para re-

solver todos os problemas das fontes de poluição (situação denunciada 

aquando da elaboração do quarto programa de ação). Na verdade, co-

mo expõe FANLO LORAS, a solução de compromisso adotada por 

esta diretiva, consistente na “abordagem paralela” (normas de emissão 

e/ou objetivos de qualidade), evidenciou ser inadequada, uma vez que 

nenhuma das abordagens constitui a solução ideal, quando utilizadas 

de modo alternativo e não complementar.146 Por isso, se concluiu pela 

necessidade de avançar para uma “abordagem combinada”147 e uma 

política de controlo da poluição mais abrangente. 

 
 A este propósito KRÄMER dá conta de que o Reino Unido foi um dos países que se opôs, 

inicialmente, à fixação de VLE, alegando que os seus rios eram bastante diferentes dos 

rios do continente europeu; pequenos e com fortes correntes, e que, na costa, qualquer po-

luição era facilmente diluída. EU Environmental Law, Sweet & Maxwell, 8.ª edição, 

2016, p. 286. 
145 Ver supra, ponto 5 do Capítulo I e notas n.os 120 e 121. 
146 FANLO LORAS, Antonio, “La evolución del Derecho comunitario europeo sobre el 

agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidraulicas y su financiacion, Embid Irujo 

(diretor), Monografias, Editorial Civitas, 1998, p. 190. 
147 “De acordo com o princípio da abordagem combinada, além do controlo das descargas 

com base em ‘valores-limite de emissão’, devem ainda ser aplicadas normas de qualida-

de aos meios hídricos.” SERRA, Pedro da Cunha e HENRIQUES, António Gonçalves, 

Proposta de diretiva do Conselho que estabelece o quadro de ação para a política da 

água na União Europeia. Principais aspetos da proposta de diretiva e algumas reflexões 

sobre a aplicação a Portugal, acedido no site www.aprh.pt em 19/11/2018, p. 13. 
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1.1.3. Transposição e problemas de implementação 

Esta diretiva não estabeleceu qualquer prazo para a sua transposi-

ção, embora resultasse do estipulado no n.º 2 do seu artigo 12.º, em 

combinação com o n.º 7 do artigo 7.º, que a Comissão transmitiria ao 

Conselho, se possível no prazo de vinte e sete meses após a notifica-

ção da diretiva, as primeiras propostas elaboradas com base na análise 

comparada dos programas elaborados pelos Estados-membros. Não 

obstante, a Comissão, considerando que os Estados-membros não es-

tavam em condições de lhe fornecer elementos pertinentes dentro des-

se prazo, propôs-lhes, por carta de 03/11/1976, tomar como nova data 

para a elaboração dos programas o dia 15/09/1981 e para a sua entrada 

em funcionamento o dia 15/09/1986, adiando assim a implementação 

desta diretiva praticamente por 10 anos.148 

Cumpre, ainda, referir que a Diretiva 76/464/CEE teve vários 

óbices de implementação. 

Em primeiro lugar, um dos problemas que se colocaram foi, des-

de logo, a imprecisão do conceito de “descarga”, bem como as diver-

gências existentes entre as várias versões linguísticas da diretiva. A 

este propósito, devemos dar conta de dois acórdãos do TJCE de 

29/09/99, um proferido no processo C-232/97 e outro proferido no 

processo C-231/97. Em ambos os casos, foram colocadas ao tribunal 

várias questões prejudiciais sobre a noção de “descarga” constante da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 1.º da Diretiva 76/464/CEE. No primeiro 

processo, perguntou-se se a noção de “descarga” deveria ser interpre-

tada no sentido de abranger a noção de outras fontes importantes de 

poluição, fontes múltiplas e difusas inclusive. Analisada a questão, o 

Tribunal entendeu que o conceito de “descarga”, na aceção desta dire-

tiva, não poderia ter, relativamente às fontes de poluição por ela 

___________ 

148 A propósito do prazo para a sua transposição para o direito interno, o TJCE proferiu o 

acórdão de 02/06/2005, no processo C-282/02 (Comissão versus Irlanda) em que afirmou 

que, se a adaptação do direito interno pudesse entender-se suspensa indefinidamente, co-

mo defendia a Irlanda, tal interpretação privaria a diretiva de qualquer efeito útil, conclu-

indo que os Estados-membros deveriam adotar as normas necessárias à sua transposição 

dentro de um prazo razoável. 
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abrangidas, um conteúdo diferente do conceito de “poluição” constan-

te da diretiva. Assim, considerou que o conceito de “descarga” da 

Diretiva 76/464/CEE deveria ser entendido como abrangendo todo e 

qualquer ato, imputável a uma pessoa, pelo qual fosse introduzida, 

direta ou indiretamente, nas águas a que se aplica esta diretiva, uma 

das substâncias enumeradas na Lista I ou na Lista II do seu anexo. 

Esclareceu, ainda, que a Diretiva 76/464/CEE seria aplicável quando a 

poluição proviesse de um ato imputável a uma pessoa e que se confi-

gurasse como uma descarga. Quando a poluição não pudesse ser im-

putada a uma pessoa, porque tinha origem em fontes múltiplas e difu-

sas, aplicar-se-ía o regime de programas específicos, previsto no arti-

go 5.º da Diretiva 86/280. Deste modo, e em conclusão, no processo 

C-232/97 o Tribunal considerou que o conceito de “descarga” cons-

tante da Diretiva 76/464/CEE devia ser interpretado no sentido de que 

não abrangia a poluição proveniente de fontes múltiplas e difusas. 

No segundo processo, perguntou-se se a noção de “descarga” de-

veria ser interpretada no sentido de abranger a emissão de vapores 

poluídos nas águas superficiais. Neste caso, atendendo à diversidade 

das traduções e interpretações existentes, o Tribunal, apelando ao âm-

bito e objetivo da Diretiva 76/464/CEE, afirmou que, limitar a sua 

aplicação às descargas de substâncias perigosas apenas no estado lí-

quido, seria contrário ao seu objetivo. Nessa sequência, entendeu que 

o conceito de “descarga” da Diretiva 76/464/CEE deveria ser interpre-

tado no sentido de abranger a emissão de vapores poluídos que se 

condensam e depositam em águas superficiais. 

Em segundo lugar, outro problema desta diretiva consistiu, como 

defendem SERRA e HENRIQUES, “na ausência de meios para sele-

cionar, de entre as substâncias perigosas (identificadas no respetivo 

anexo I), as prioritárias, para serem implementados os programas de 

medidas conducentes à respetiva eliminação do ambiente.”149 De fac-

to, a seleção, de entre as várias substâncias perigosas, daquelas que 

___________ 

149 SERRA, Pedro da Cunha e HENRIQUES, António Gonçalves, Proposta de diretiva do 

Conselho que estabelece o quadro de ação para a política da água na União Europeia. 

Principais aspetos da proposta de diretiva e algumas reflexões sobre a aplicação a Por-

tugal, acedido no site www.aprh.pt em 19/11/2018, p. 13. 
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reclamavam maior prioridade de ação – classificando-as de “substân-

cias prioritárias”150 –, com vista à definição das medidas a adotar, só 

muito mais tarde viriam a ser enunciadas.151 

A ausência dos referidos critérios de seleção pode explicar, adian-

tamos nós, o facto de nenhum Estado membro ter adotado os progra-

mas previstos na diretiva ou definido os objetivos de qualidade para a 

redução das substâncias elencadas na Lista II,152 nos exatos termos 

definidos pela diretiva.153 

Portugal foi um dos casos. Como não adotou os programas desti-

nados a reduzir a poluição das águas, que incluíssem objetivos de qua-

lidade e respetivos resultados em relação às substâncias a que se refe-

re o primeiro travessão da Lista II do anexo da Diretiva 76/464/CEE, 

conforme o impunha o seu artigo 7.º, foi, por isso, alvo de uma ação 

por incumprimento e respetiva condenação.154 

Em terceiro lugar, atendendo à aprovação da Diretiva-Quadro da 

Água, em 2000, e ao facto de a mesma prever a revogação da Diretiva 

76/464/CEE em 2013, bem como a substituição imediata do estatuído 

___________ 

150 SERRA e HENRIQUES definem “substâncias prioritárias” como as “Substâncias para as 

quais é máxima a combinação entre o perigo intrínseco da substância e o risco de expo-

sição ambiental”. Ver SERRA, Pedro da Cunha e HENRIQUES, António Gonçalves, 

Proposta de diretiva do Conselho que estabelece o quadro de ação para a política da 

água na União Europeia. Principais aspetos da proposta de diretiva e algumas reflexões 

sobre a aplicação a Portugal, acedido no site www.aprh.pt em 19/11/2018, p. 13. 

 Ver definição de “substância prioritária” no artigo 2.º, ponto 30, da DQA. 
151 Sobre os critérios para selecionar, de entre as substâncias perigosas, as substâncias priori-

tárias e sobre as medidas conducentes à sua eliminação pode ver-se o artigo 16.º da DQA. 
152 KRÄMER, a este propósito, afirma que a execução da linha programática da diretiva foi 

um verdadeiro falhanço. KRÄMER, Ludwig, EU Environmental Law, Sweet & Maxwell, 

8.ª edição, 2016, p. 286. No mesmo sentido, ver FANLO LORAS, “La evolución del De-

recho comunitario europeo sobre el agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidrau-

licas y su financiacion, A. Embid Irujo (diretor), Monografias, Editorial Civitas, 1998, p. 

193. 
153 Foram várias as condenações do TJCE a propósito do incumprimento do estabelecimento 

de programas previsto no artigo 7.º da Diretiva 76/464/CEE. Veja-se, a título exemplifica-

tivo: processo C-282/05, acórdão de 02/06/2005 (Comissão versus Irlanda); processo C-

130/01, acórdão de 12/06/2003 (comissão versus França); processo C-384/97, acórdão de 

25/05/2000 (Comissão versus Grécia); e processo C-214/96, acórdão de 25/11/1998 (Co-

missão versus Espanha). 
154 Processo C-261/98, no âmbito do qual foi proferido o acórdão de 13/07/2000. 
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sob o seu artigo 6.º, levou à sua “morte antecipada”,155 embora apenas 

tenha sido formalmente revogada pela Diretiva 2006/11/CE. De facto, 

ao ter sido prevista a sua revogação pela DQA, verificou-se uma para-

lisação na monitorização da sua implementação. 

Em quarto e último lugar, importa sublinhar que as dificuldades 

de implementação das normas previstas nesta diretiva, bem como a 

sua aplicação insatisfatória implicaram o adiamento de um combate 

sério e eficaz no que concerne à poluição hídrica. 

1.2. “DIRETIVAS FILHAS” PARA O CONTROLO DE DETERMINDAS 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

A Diretiva 76/464/CEE deu origem a várias “diretivas filhas”,156 

isto é, diretivas que concretizaram para algumas substâncias perigo-

sas157 constantes da Lista I e para determinados setores industriais que 

podem dar origem a emissões dessas substâncias, as medidas de con-

trolo por si enunciadas, fixando, assim, os VLE e as normas de quali-

dade. Estas diretivas obrigaram os Estados-membros a controlarem as 

descargas dessas substâncias, com base nos valores definidos a nível 

da UE. 

Depois da publicação da Diretiva 76/464/CEE, assistiu-se à ado-

ção de um conjunto de diretivas específicas para determinação dos 

VLE de várias substâncias nas descargas para o domínio hídrico, co-

___________ 

155 Neste sentido, ver KRÄMER, Ludwig, EU Environmental Law, Sweet & Maxwell, 8.ª 

edição, 2016, p. 286. 
156 A saber: Diretiva 82/176/CEE, que estabeleceu valores-limite e objetivos de qualidade 

para as descargas de mercúrio dos setores da eletrólise dos cloretos alcalinos; Diretiva 

83/513/CEE, relativa à proteção dos meios aquáticos relativamente ao cádmio; Diretiva 

84/156/CEE, relativa às descargas de mercúrio dos setores distintos dos da eletrólise dos 

cloretos alcalinos; Diretiva 84/491/CEE, relativa às descargas de hexaclorociclo-hexano; 

e Diretiva 86/280/CEE, relativa aos valores-limite e aos objetivos de qualidade para as 

descargas de certas substâncias perigosas incluídas na lista I do anexo da Diretiva 

76/464/CEE já referida, a qual foi atualizada pelas Diretiva 88/347/CEE e 90/415/CEE, 

que aditaram novas substâncias. 
157 No âmbito da Diretiva 76/464/CEE foram fixados os VLE e as normas de qualidade para 

17 substâncias. 
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mo o mercúrio158, o cádmio159, o hexaclorociclo-hexano160 e outros 

compostos organo-halogenados161, bem como das respetivas normas 

de qualidade para as águas recetoras. Todavia, a referência, na direti-

va-mãe, ao uso das melhores técnicas disponíveis, para a fixação des-

ses valores, foi completamente esquecida, tendo sido substituída pelo 

compromisso que foi possível alcançar entre as instituições comunitá-

rias e os Estados-membros. Com efeito, enquanto na Diretiva 

76/464/CEE se estabeleceu que os VLE aplicáveis deveriam ser fixa-

dos tendo em conta as melhores técnicas disponíveis, nas diretivas 

filhas fixaram-se os VLE a cumprir pelos Estados-membros, indepen-

dentemente de se usarem ou não as melhores tecnologias disponíveis. 

Estas diretivas não foram acompanhadas de monitorização, para 

avaliação das medidas adotadas e comparação dos resultados alcança-

dos, pelo que não existem quaisquer relatórios sobre a sua implemen-

tação. 

Deste modo, as ações judiciais contra os Estados-membros ape-

nas ocorreram em virtude da falta de transposição ou nos casos em 

que a transposição ocorreu através de atos administrativos em vez de 

atos legislativos. A título exemplificativo, mencione-se que Portugal 

foi alvo de dois processos judiciais por falta de transposição das Dire-

tivas 86/280/CEE e 88/347/CEE (processo C-213/97), e da Diretiva 

84/156/CEE (processo C-208/97). 

Por fim, refira-se que a maior parte destas diretivas viriam a ser 

revogadas, quer pela DQA (Diretiva 2000/60/CE) quer pela Diretiva 

2008/105/CE,162 relativa a normas de qualidade ambiental no domínio 

da política da água. Assim, em conformidade com o previsto pelo 

___________ 

158 Diretiva 82/176/CEE, relativa aos valores-limite e aos objetivos de qualidade para as 

descargas de mercúrio do setor da electrólise dos cloretos alcalinos, e Diretiva 

84/156/CEE, relativa aos valores-limite e aos objetivos de qualidade para as descargas de 

mercúrio de setores que não o da electrólise dos cloretos alcalinos. 
159 Diretiva 83/513/CEE, relativa aos valores-limite e aos objetivos de qualidade para as 

descargas de cádmio. 
160 Diretiva 84/491/CEE, relativa aos valores-limite e aos objectivos de qualidade para as 

descargas de hexaclorociclo-hexano. 
161 Diretiva 86/280/CEE, relativa a várias substâncias utilizadas como pesticidas na agricul-

tura, tais como DDT, pentaclorofenol e tetracloreto de carbono. 
162 JO L 348, de 24/12/2008. 
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artigo 16.º da DQA, em vez de se recorrer à adoção de VLE, estabele-

ceu-se novas normas de qualidade ambiental para substâncias prioritá-

rias e outros poluentes, com o objetivo de alcançar um bom estado 

químico das águas de superfície em toda a UE. Neste seguimento, a 

primeira nova lista de substâncias foi fixada pela Decisão n.º 

2445/2001, que identificou 33 substâncias de particular risco para as 

águas. 

Entretanto, e de acordo com o disposto no artigo 16.º, n.os 6 e 7, 

da DQA a Comissão apresentou uma proposta de alteração dos stan-

dards fixados para as 33 substâncias prioritárias, bem como para os 

VLE constantes das “diretivas filhas”, a qual viria a ser aprovada em 

2008 pela aludida Diretiva 2008/105/CE. Com a adoção desta nova 

diretiva, que procedeu ao estabelecimento de normas de qualidade 

ambiental no domínio da água, ficou claro o abandono, por parte da 

UE, de fixar VLE para a progressiva e completa eliminação de subs-

tâncias perigosas prioritárias, conforme o previa a DQA. Esta situação 

pode ser grave ao nível da proteção das águas, pois as normas de qua-

lidade da água, por si só, muitas das vezes, não serão suficientes para 

uma eficaz proteção do domínio hídrico, sendo certo que, durante vá-

rias décadas, a UE defendeu a adoção de normas de qualidade e de 

VLE para uma proteção efetiva e redução da poluição das águas.163 

1.3. DIRETIVA 78/176/CEE, RELATIVA AOS DETRITOS 

PROVENIENTES DA INDÚSTRIA DO DIÓXIDO DE TITÂNIO 

À diretiva 74/464/CEE, anteriormente analisada, seguiu-se a ado-

ção, em 1978, da Diretiva 78/176/CEE,164 com o objetivo de prevenir 

e diminuir progressivamente, tendo em vista a sua eliminação, a polu-

ição causada pelos detritos provenientes da indústria de dióxido de 

titânio,165 em especial no meio hídrico, que também já se encontra 

___________ 

163 Neste sentido, ver KRÄMER, L., EU Environmental Law, Sweet & Maxwell, 8.ª edição, 

2016, p. 289. 
164 Aprovada em 20/02/1978, JO L 54, de 25/02/1978. 
165 O dióxido de titânio é um pó branco que dispõe de uma ampla gama de aplicações. É 

usado como pigmento para tornar os materiais mais brancos e opacos, por exemplo, em 

tintas, revestimentos, plásticos, papel. Além disso, é utilizado como corante em vários 
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revogada.166 De acordo com esta diretiva, foram proibidas as descar-

gas de qualquer resíduo resultante do processo de produção de dióxido 

de titânio, salvo autorização prévia do Estado membro onde os resí-

duos são produzidos, a qual apenas deveria ser concedida por período 

limitado. Além disso, a autorização de descarga também só poderia 

ser concedida desde que a eliminação dos detritos da indústria de dió-

xido de titânio não pudesse ser efetuada por meios mais apropriados e 

desde que não produzisse efeitos nocivos imediatos ou diferidos no 

meio aquático, de acordo com avaliação efetuada com base nos co-

nhecimentos científicos e técnicos disponíveis e, ainda, desde que não 

prejudicasse outras utilizações legítimas das águas. 

Em caso de autorizações de descarga, estas deveriam ser acompa-

nhadas de operações de controlo dos detritos descarregados e do meio 

aquático em questão, nos seus aspetos físicos, químicos, biológicos e 

ecológicos, de acordo com os termos definidos no Anexo II à diretiva. 

Por outro lado, e com vista ao controlo deste tipo de poluição, es-

ta diretiva estabeleceu que, no caso dos estabelecimentos industriais já 

existentes, os Estados-membros deveriam elaborar programas de re-

dução progressiva e eventual eliminação da poluição provoca-da pelos 

detritos provenientes desses estabelecimentos. Tais programas deviam 

fixar objetivos gerais de redução da poluição a atingir até 1 de julho 

de 1987, mas também objetivos intermédios. Por outro lado, deveriam 

conter informações sobre o estado do meio em questão, sobre as me-

didas de redução da poluição, bem como sobre os métodos de trata-

mento dos detritos originados pelos processos de fabrico. 

Quanto aos novos estabelecimentos industriais, a Diretiva 

78/176/CEE afirmou que os mesmos seriam objeto de pedidos de au-

torização prévia, devendo esta ser precedi-da de estudo de impacte 

sobre o ambiente. 

 
produtos alimentares, medicamentos, cosméticos, têxteis, etc. É considerada uma subs-

tância tóxica, havendo estudos científicos que afirmam que as nanopartículas do dióxido 

de titânio, expostas a radiação ultravioleta, podem ser tóxicas para os organis-

mos marinhos. 
166 Esta diretiva foi revogada pela Diretiva 2010/75/UE do PE e do Conselho, de 24/11/2010, 

relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição), tendo o 

combate à poluição causada pelo dióxido de titânio passado a estar integrado no âmbito 

do regime jurídico das emissões industriais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nanopart%C3%ADcula
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1.4. DIRETIVA 80/68/CEE, RELATIVA À PROTEÇÃO DAS ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS CONTRA A POLUIÇÃO CAUSADA POR CERTAS 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

De acordo com o previsto no artigo 4.º da Diretiva 76/464/CEE, 

inicialmente aplicável quer às águas superficiais quer subterrâneas, foi 

aprovada a Diretiva 80/68/CEE,167 para a proteção específica das 

águas subterrâneas contra a poluição causada por certas substâncias 

perigosas.168 Este foi o primeiro ato legislativo da UE relativo à prote-

ção especial das águas subterrâneas. De facto, entendeu-se, ab initio, 

que as características particulares das águas subterrâneas (em especial 

a sua menor capacidade e maior complexidade de regeneração, quan-

do comparadas com as águas superficiais) reclamavam normas especí-

ficas e adequadas à sua cabal proteção.169 Assim, a partir da publica-

ção da Diretiva 80/68/CEE, o controlo da poluição com origem em 

substâncias perigosas passou a estar disciplinado em diferentes direti-

vas. A Diretiva 76/464/CEE passou a aplicar-se apenas às águas su-

perficiais, e a Diretiva 80/68/CEE, às águas subterrâneas. 

Todavia, e antes da sua análise, devemos referir que esta diretiva, 

tal como as anteriores, já não se encontra em vigor, tendo sido revo-

gada pela Diretiva 2006/118/CE.170 

___________ 

167 Aprovada em 17/12/1979, JO L 20, de 26/01/1980. 
168 FANLO LORAS classificou a Diretiva 76/464/CEE como “norma de cabecera” de uma 

série de diretivas adotadas em seu desenvolvimento, entre as quais a Diretiva 80/68/CEE. 

Ver FANLO LORAS, António, “La evolución del Derecho comunitario europeo sobre el 

agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidraulicas y su financiacion, Embid Irujo 

(diretor), Monografias, Editorial Civitas, 1998, p. 189. 
169 As águas subterrâneas constituem uma massa de água importante cuja contaminação 

implica a deterioração das águas superficiais. Além disso, desempenham uma função es-

sencial para a preservação das zonas húmidas, daí a importância da sua proteção do ponto 

de vista ambiental. Cfr. Communication from the Comission to the European Parliament 

and the Council – Adressing the challenge of water scarcity and droughts in the Europe-

an Union, COM (2007) 414 final, de 18/07/2007. 
170 JO L 372, de 12/12/2006. Esta diretiva foi adotada no seguimento e em conformidade 

com o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 7.º e artigo 17.º da DQA (Diretiva 2000/60/CE), 

considerando-se, atualmente, uma “diretiva filha” da DQA. 
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1.4.1. Fórmulas de controlo 

A Diretiva 80/68/CEE, à semelhança da Diretiva 76/464/CEE, 

também elaborou duas listas com diversas substâncias e diferentes 

medidas a adotar, verificando-se a introdução de pequenas alterações 

relativamente à listagem das substâncias perigosas, e a enunciação das 

medidas a adotar. Assim, o grupo de substâncias poluentes tidas por 

tóxicas, persistentes ou bioacumuláveis são enunciadas na Lista I, e 

outras substâncias passíveis de provocar danos nas águas subterrâneas 

constam da Lista II. 

O objetivo da Diretiva 80/68/CEE consistiu em controlar as des-

cargas diretas e indiretas de determinadas substâncias nas águas sub-

terrâneas, através do estabelecimento da proibição ou da obrigatorie-

dade de licenciamento (obtenção de autorização prévia) das descargas 

diretas, bem como da deposição de resíduos que contivessem essas 

substâncias. Nesse seguimento, para as substâncias ou grupos de subs-

tâncias enunciadas na Lista I, proibiu-se as descargas diretas; e para as 

substâncias identificadas na Lista II, estabeleceu-se a obrigatoriedade 

de licenciamento das descargas, mediante a investigação prévia dos 

respetivos efeitos, ou seja, as descargas de substâncias da Lista II es-

tavam sujeitas a investigação e autorização. Sublinhe-se que a aludida 

investigação deveria incluir um estudo das condições hidrogeológicas 

da respetiva zona, do eventual poder depurador do solo e subsolo, dos 

riscos de poluição e da alteração da qualidade das águas subterrâneas 

pela descarga, e deveria determinar se, do ponto de vista do ambiente, 

a descarga nessas águas constituía uma solução adequada. A Diretiva 

80/68/CEE determinou, ainda, a obrigação dos Estados-membros pro-

cederem à monitorização de tais descargas, de modo a aferir do cum-

primento das autorizações prévias concedidas, bem como dos efeitos 

ou incidências dessas descargas. 

De acordo com o estatuído no artigo 1.º da Diretiva 80/68/CEE, o 

objetivo fulcral deste diploma consistia em impedir a poluição das 

águas subterrâneas pelas substâncias enunciadas em ambas as listas e 

reduzir, ou eliminar, as consequências da poluição que se verificava. 

Contudo, esta diretiva excluiu do seu âmbito de aplicação, verifi-

cadas determinadas circunstâncias, os efluentes domésticos de habita-
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ções isoladas, bem como as descargas que contivessem substâncias 

enumeradas nas Listas I e II em quantidades e concentrações muito 

pequenas, alegando o seu diminuto perigo de poluição e a dificuldade 

em exercer um controlo efetivo sobre as mesmas. Por outro lado, ex-

cluiu também da sua aplicação as descargas que contivessem substân-

cias radioativas, invocando que as mesmas seriam objeto de regula-

mentação específica. 

Em suma, nos termos constantes desta diretiva, e conforme já 

aludido, as descargas diretas de substâncias constantes da Lista I 

eram, a priori, proibidas, e qualquer descarga das substâncias enunci-

adas na Lista II deveria ser submetida a um regime de autorização 

prévia. É de realçar que esta autorização deveria impor, entre outros, o 

local e a técnica da descarga, os dispositivos de controlo dos efluen-

tes, bem como a quantidade máxima admissível das substâncias nos 

efluentes, durante um ou vários períodos determinados, e as condições 

apropriadas para a concentração dessas substâncias. Além disso, as 

autorizações só podiam ser concedidas por períodos limitados, deven-

do ser revistas, pelo menos, de quatro em quatro anos, podendo, con-

tudo, ser prorrogadas, modificadas ou revogadas. Acresce que, con-

forme já mencionado, a autorização só deveria ser concedida depois 

de um estudo do meio recetor. 

Todavia, deve-se realçar que, quando uma investigação revelasse 

que as águas subterrâneas, nas quais se previsse uma descarga de 

substâncias constantes da Lista I, estavam “permanentemente impró-

prias para qualquer uso, designadamente para uso doméstico ou 

agrícola” (cfr. art. 4.º, n.º 2, da Diretiva 80/68/CEE), os Estados-

membros poderiam abrir uma exceção e permitir a descarga dessas 

substâncias, “autorizando-se”, desse modo, a prática de autênticos 

“crimes” ambientais. 

Por fim, refira-se que no âmbito desta diretiva, a Comissão de-

sencadeou alguns processos judiciais relativos à ausência ou incorreta 

transposição contra os Países Baixos (processo C-291/84, acórdão de 

17/09/1987), a Bélgica (processos C-1/86, acórdão de 17/06/1987 e C-

174/91, por incumprimento parcial da primeira decisão), a Itália (pro-

cesso C-360/87, acórdão de 28/02/1991), e a Alemanha (processo C-
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131/88, acórdão de 28/02/1991), não tendo sido equacionados, contu-

do, quaisquer problemas jurídicos quanto à sua aplicabilidade. 

1.4.2. O tratamento autónomo das águas subterrâneas 

Como já afirmamos, o legislador comunitário entendeu que as 

águas subterrâneas deveriam ser protegidas no âmbito de legislação 

específica, tendo a sua inclusão no âmbito da Diretiva 76/464/CEE 

sido apenas pontual – isto é, até à aprovação de uma diretiva específi-

ca (cfr. art. 4.º, n.º 4, da Diretiva 76/464/CEE). 

Não obstante, como veremos no próximo capítulo, no direito atu-

almente em vigor, as águas subterrâneas viriam a ser abrangidas pela 

DQA (Diretiva 2000/60/CE), como resulta do objeto enunciado no 

artigo 1.º, existindo várias disposições gerais relativas à sua proteção e 

preservação. Indicia-se, assim, que não é pelo facto de merecerem 

tratamento específico distinto que teria de se recorrer a diplomas au-

tónomos. Contudo, e sem qualquer justificação, abdica-se da possível 

codificação das normas relativas à proteção das águas, pois o artigo 

17.º da DQA estabeleceu, desde logo, que deveriam ser aprovadas 

medidas específicas para prevenir e controlar a poluição das águas 

subterrâneas, com vista a alcançar um bom estado químico das mes-

mas. Na prática, mantém-se a autonomia das normas de proteção das 

águas subterrâneas e superficiais. 

Adiante-se, desde já, pela relevância da questão, que, com a ado-

ção das novas diretivas, abandona-se a ideia, subjacente à Diretiva 

80/68/CEE, da irrecuperabilidade das águas subterrâneas poluídas, 

admitindo-se, a priori, a possibilidade de todas as águas subterrâneas 

alcançarem um bom estado. Não obstante, a Diretiva 2006/118/CE 

continua a dar aos Estados-membros a possibilidade de, em determi-

nadas circunstâncias, que identifica, concederem isenções das medi-

das que visam prevenir ou limitar a introdução de substâncias poluen-

tes nas águas subterrâneas. Contudo, tais isenções deverão ser funda-

das em critérios transparentes, constar dos Planos de Gestão de Bacia 

Hidrográfica (PGBH) e as águas devem ser monitorizadas. 
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A Diretiva 2006/118/CE estabelece, no Anexo I, normas de qua-

lidade fixas, ao nível da UE, apenas para os nitratos (50 mg /l) e para 

as substâncias ativas dos pesticidas (0,1 micrograma por pesticida e 

0,5 microgramas para todos os pesticidas), e deixa aos Estados-

membros o poder de fixarem os limiares da presença nas águas subter-

râneas de todas as outras substâncias perigosas e indesejáveis. 

Esta nova diretiva não abrange, contudo, como veremos, quais-

quer elementos quantitativos da gestão da água, sendo, assim, o seu 

valor acrescentado ambiental bastante limitado, como salienta 

KRÄMER. Acresce que a gestão e monitorização ficam quase intei-

ramente nas mãos dos Estados-membros, quando, no passado, eram 

controladas pela Comissão, pelo que, na opinião do referido autor a 

Diretiva 2006/118/CE consistiu numa “renacionalização” da legisla-

ção da água.171 

2. DIRETIVA 96/61/CE, RELATIVA À PREVENÇÃO E 

CONTROLO INTEGRADOS DA POLUIÇÃO 

A Diretiva 96/61/CE, apesar de não ser um diploma específico 

sobre as águas residuais, tem com as mesmas uma conexão que justi-

fica aqui, como veremos, a sua abordagem. De facto, como afirma 

SETUÁIN MENDÍA, existem textos jurídicos que, embora não sendo 

específicos sobre determinadas matérias, exercem forte influência 

sobre questões que à primeira vista não constituem o seu objeto espe-

cífico.172 É o que ocorre com a presente diretiva. 

A adoção da Diretiva 96/61/CE,173 relativa à prevenção e controlo 

integrados da poluição causada por grandes indústrias, com efeitos 

sobre a atmosfera, a água e o solo, ocorreu em 1996, já sob a égide do 

quinto Programa de Ação em Matéria de Ambiente. A sua aprovação 

___________ 

171 Neste sentido, ver KRÄMER, Ludwig, EU Environmental Law, Sweet & Maxwell, 8.ª 

edição, 2016, p. 282. 
172 SETUÁIN MENDÍA, Beatriz, El saneamento de las aguas residuales en el ordenamiento 

español. Régimen jurídico, Colección Derecho Público, Editorial Lex Nova, junho 2002, 

pp. 127 e ss. 
173 JO L 257, de 10/10/1996. 
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justificou-se, por um lado, com base na necessidade do controlo inte-

grado da poluição, enquanto elemento importante para a obtenção de 

um equilíbrio mais duradouro entre a atividade humana e o desenvol-

vimento socioeconómico (o denominado desenvolvimento sustentá-

vel), e, por outro lado, tendo em consideração o uso sustentável dos 

recursos e a capacidade regeneradora da Natureza. 

Como nela se contempla o componente ambiental “água”, cumpre 

fazer-se, aqui uma referência à razão do seu surgimento, bem como ao 

seu regime jurídico, embora já não se encontre em vigor. 

Efetivamente, a Diretiva 96/61/CE, alterada várias vezes ao longo 

do tempo, veio a ser revogada pela Diretiva 2008/1/CE,174 a qual, a 

partir de 4 de janeiro de 2014, foi revogada pela Diretiva 2010/75/UE 

sobre as emissões industriais, sendo, por isso, a esta última que nos 

referiremos mais adiante (no próximo capítulo) no âmbito do quadro 

normativo vigente. 

A Diretiva 96/61/CE foi adotada quando se reconheceu que a 

existência de diferentes abordagens no controlo das emissões para o 

ar, a água ou o solo poderiam favorecer a transferência dos problemas 

de poluição entre os diferentes meios físicos, em prejuízo da proteção 

do ambiente no seu todo. Daí a opção por um regime de abordagem 

integrada dos vários componentes do ambiente. A aprovação desta 

diretiva constituiu, assim, a concretização de uma nova tendência na 

estratégia de abordagem do combate à poluição, desempenhando um 

papel fundamental no controlo da poluição de fontes pontuais. 

O objeto da Diretiva 96/61/CE (posteriormente constante da Dire-

tiva 2008/1/CE) consistiu na prevenção e controlo integrados da polu-

ição proveniente das atividades enumeradas no Anexo I (cfr. art. 1.º). 

Assim, obrigou as autoridades competentes dos Estados-membros a 

licenciarem as mencionadas atividades, fixando os valores-limite de 

emissão para as substâncias contaminantes e garantindo a utilização 

das melhores técnicas disponíveis (sem impor, todavia, a utilização de 

uma técnica ou tecnologia específica), tendo em consideração as ca-

___________ 

174 JO L 24, de 29/01/2008, correspondendo a nova diretiva a uma versão codificada e atuali-

zada do regime inicialmente previsto. 
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racterísticas técnicas da instalação em causa, a implantação geográfica 

e as condições locais do ambiente, de modo a atingir um nível elevado 

de proteção do ambiente (cfr. art. 9.º).175 

Finalmente cumpre destacar que, apesar da Diretiva 96/61/CE (e, 

do mesmo modo, a Diretiva 2008/1/CE) não fixar valores-limite de 

emissão, contemplava um mecanismo para a sua fixação pelo Conse-

lho (cfr. art. 18.º, n.º 1, da Diretiva 96/61/CE e 19.º, n.º 1, da Diretiva 

2008/1/CE). É de salientar que, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º (e 

n.º 2 do art. 19.º da Diretiva 2008/1/CE), os valores-limite de emissão 

fixados, entre outras, pelas diretivas filhas da Diretiva 76/464/CEE 

deviam ser aplicados como valores-limite de emissão mínimos às des-

cargas de águas residuais das instalações enumeradas no Anexo I, 

contendo o Anexo III, relativo à água, as substâncias da Lista I da 

Diretiva 76/464/CEE relativamente às quais foram fixados valores-

limite de emissão (cfr. Anexo II da Diretiva 2008/1/CE). 

De acordo com o previsto no artigo 10.º da Diretiva 96/61/CEE 

(bem como da Diretiva 2008/1/CE), os valores-limite de emissão po-

deriam ser agravados, estabelecendo-se “condições suplementares”, 

de modo a respeitar as normas de qualidade ambiental, o que se tradu-

zia na aplicação, por este diploma, da chamada “abordagem combina-

da”, como refere FANLO LORAS.176 

Em face do resumidamente exposto e em jeito de conclusão, po-

demos afirmar que esta diretiva, ao recorrer aos mecanismos de con-

trolo enunciados (“abordagem combinada” e melhores técnicas dispo-

níveis) e ao reunir em um único diploma os meios de controlo de vá-

rios fatores de poluição, para proteger o ambiente como um todo, en-

tre os quais se contemplou a água, constitui, na verdade, uma altera-

ção do paradigma de proteção até então existente. 

___________ 

175 Para aprofundamento sobre a Diretiva 96/61/CEE pode ver-se VALENCIA MARTÍN, 

Germán, “El régimen jurídico del control integrado de la contaminación”, Noticias de la 

Unión Europea, n.º 153, 1997, pp. 139-153 e FUENTES BODELON, “Comentarios a la 

Directiva sobre prevención y control integrados de la contaminación”, Revista de Dere-

cho Ambiental, n.º 19, 1997, pp. 43-63. 
176 FANLO LORAS, Antonio, “La evolución del Derecho comunitario europeo sobre el 

agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidraulicas y su financiacion, A. Embid 

Irujo (diretor), Monografias, Editorial Civitas, 1998, p. 197. 
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3. A DESCARGA DAS ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS 

As diretivas anteriormente referidas constituíram, obviamente, 

um instrumento jurídico bastante importante para o controlo das des-

cargas de águas residuais. Todavia, a diretiva que se ocupa, por exce-

lência, e com alcance mais geral, sobre as descargas das águas residu-

ais e respetivo tratamento é a Diretiva 91/271/CEE. 

3.1. OBJETO, ÂMBITO DE APLICAÇÃO E MECANISMOS DE CONTROLO 

DA DIRETIVA 91/271/CEE 

As águas residuais contêm um elevado teor de nutrientes, como 

fósforo, azoto e matéria orgânica, pelo que, se não forem tratadas de 

modo eficiente antes da sua descarga, podem causar graves problemas 

ambientais no domínio hídrico. 

Reconhecida essa situação, em 1991, ao abrigo do então artigo 

130.º-R do Tratado de Roma,177 foi adotada uma diretiva específica 

sobre o tratamento das águas residuais urbanas, a Diretiva 

91/271/CEE,178 atualmente ainda em vigor, relativa à recolha, trata-

mento e descarga de águas residuais domésticas e de determinados 

setores industriais (identificados no Anexo III). O objetivo primordial 

desta diretiva consiste, pois, em proteger as águas superficiais contra 

os efeitos nocivos das descargas de águas residuais com nutrientes, 

em particular nitratos e fosfatos. 

A Diretiva 91/271/CEE implementa já a denominada “abordagem 

combinada”, utilizando, de modo flexível e complementar, normas de 

emissão e objetivos de qualidade para impor requisitos mais rigorosos 

___________ 

177 Correspondente ao atual artigo 191.º do TFUE. 
178 JO L 135, de 30/05/91. O Anexo I da Diretiva 91/271/CE foi alterado pela Diretiva 

98/15/CE da Comissão, de 27/02/98, no que respeita aos requisitos para as descargas das 

estações de tratamento de águas residuais urbanas em zonas sensíveis sujeitas a eutrofiza-

ção. Além disso, a Diretiva 91/271/CE foi ainda alterada pelo Regulamento (CE) 

1882/2003, do PE e do Conselho, de 29/09/2003, e pelo Regulamento (CE) 1137/2008, 

do PE e do Conselho, de 22/10/2008. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:067:0029:0030:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:067:0029:0030:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:284:0001:0053:pt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:284:0001:0053:pt:PDF
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em certas zonas, ou menos exigentes noutras,179 de acordo com as 

características do meio recetor. 

Esta diretiva visa, assim, proteger as águas doces e as águas cos-

teiras, através da regulamentação da recolha e do tratamento das águas 

residuais urbanas e de certas descargas de águas residuais industriais, 

considerando-se um dos instrumentos políticos fundamentais da UE, 

para proteção dos recursos hídricos. A este propósito, EMBID IRUJO 

lamenta o facto de não se ter estabelecido, formalmente, a obrigação 

de depurar as águas oriundas da atividade agrícola, em muitos casos 

com maior perigosidade do que as provenientes de algumas atividades 

industriais.180 

Como veremos, esta diretiva estabelece um sistema de controlo 

completo relativamente às águas residuais que abrange, regulando os 

sistemas de coletores, o tratamento das águas recolhidas e a qualidade 

das descargas. 

Assim, importa saber, desde logo, quais as águas residuais a que a 

diretiva se aplica, bem como, o tipo de tratamento que lhes deve ser 

dado. 

No que respeita à noção de águas residuais urbanas, a Diretiva 

91/271/CEE afirma que as mesmas correspondem às “águas residuais 

domésticas ou a mistura de águas residuais domésticas com águas 

residuais industriais e/ou águas de escoamento pluvial” (art. 2.º, n.º 

1).181 Por isso, dentro das águas residuais urbanas, distingue as águas 

residuais domésticas das águas residuais industriais. As primeiras cor-

___________ 

179 Neste sentido, pode ver-se FANLO LORAS, Antonio, “La evolución del Derecho comu-

nitario europeo sobre el agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidraulicas y su fi-

nanciacion, A. Embid Irujo (diretor), Monografias, Editorial Civitas, 1998, pp. 191 e 195. 
180 EMBID IRUJO, Antonio,“La evolución del derecho de aguas y las características de la 

actual problemática del agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidraulicas y su fi-

nanciacion, Monografias, Editorial Civitas, 1998, p. 81. 
181 Daí que, como salienta SETUÁIN MENDÍA, as águas residuais industriais a que são 

aplicáveis esta diretiva não sejam todas as que se produzem nos processos industriais, 

mas apenas aquelas que, pela sua localização num determinado núcleo urbano e desde 

que possam ser misturadas com as domésticas, podem considerar-se, por isso, como ur-

banas. Ver SETUÁIN MENDÍA, Beatriz, El saneamento de las aguas residuales en el 

ordenamiento español. Régimen jurídico, Colección Derecho Público, Editorial Lex No-

va, junho 2002, p. 105. 



ISABEL ROCHA 

 134 

respondem às “águas residuais de serviços e instalações residenciais 

e essencialmente provenientes do metabolismo humano e de ativida-

des domésticas” (art. 2.º, n.º 2). As segundas são “todas as águas re-

siduais provenientes de instalações utilizadas para todo o tipo de co-

mércio ou indústria que não sejam de origem doméstica ou de escoa-

mento pluvial” (art. 2.º, n.º 3). 

Por outro lado, no que concerne aos tratamentos a que devem ser 

submetidas as mencionadas águas, a diretiva distingue três tipos de 

tratamento (art. 2.º, n.os 7 a 9): 

– “tratamento primário”: o tratamento das águas residuais ur-

banas por um processo físico e/ou químico que envolva a de-

cantação das partículas sólidas em suspensão, ou por outro 

processo em que o CBO 5 das águas recebidas seja reduzido 

em, pelo menos, 20 % antes da descarga e o total de partícu-

las sólidas em suspensão das águas recebidas seja reduzido 

em, pelo menos, 50 %; 

– “tratamento secundário”: o tratamento das águas residuais 

urbanas por um processo que envolve, geralmente, um trata-

mento biológico com decantação secundária ou outro proces-

so em que sejam respeitados os requisitos constantes do qua-

dro I do Anexo I; e 

– “tratamento apropriado”: o tratamento de águas residuais ur-

banas por qualquer processo e/ou sistema de eliminação que, 

após a descarga, permita que as águas recetoras satisfaçam os 

objetivos de qualidade que se lhes aplicam e as disposições 

pertinentes da diretiva 91/271/CEE e das demais diretivas 

comunitárias. 

As regras gerais aplicáveis às águas residuais abrangidas por esta 

diretiva constam do artigo 4.º, o qual prevê, no seu n.º 1, que “Os Es-

tados-membros devem garantir que as águas residuais urbanas lan-

çadas nos sistemas coletores sejam sujeitas, antes da descarga, a um 

tratamento secundário ou processo equivalente (…)”. 

Todavia, de acordo com o enunciado no artigo 5.º, n.º 2, as águas 

residuais urbanas descarregadas, direta ou indiretamente, nas zonas 
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sensíveis182 devem ser sujeitas a um tratamento mais rigoroso do que 

aquele a que se refere o artigo 4.º (isto é, o tratamento secundário).183 

O principal objetivo desta diretiva é, pois, proteger o ambiente 

dos efeitos negativos produzidos pelas descargas de águas residuais 

não tratadas ou com tratamento insuficiente, uma vez que são uma das 

grandes responsáveis pela poluição do domínio hídrico e pela eutrofi-

zação das águas. 

Este diploma impôs que todos os Estados-membros deviam pro-

ceder à identificação de zonas sensíveis184 (de acordo com os critérios 

identificados no Anexo II), que devem ser revistas, pelo menos, de 

quatro em quatro anos e dispor, dentro de determinados períodos tem-

porais, que fixou, de um sistema de coletores das águas residuais, as 

quais deveriam ser sujeitas, antes da rejeição no domínio hídrico, a 

um sistema de tratamento adequado. 

Para a implementação desta diretiva e atendendo ao disposto no 

artigo 3.º, que impõe aos Estados-membros a necessidade de disporem 

de sistemas de coletores e de tratamento de águas residuais, de acordo 

___________ 

182 O TJUE já declarou que é indiferente, para que exista descarga na aceção do artigo 5.º, n.º 

2, da Diretiva 91/271/CEE, que as águas residuais sejam lançadas direta ou indiretamente 

numa zona sensível (cfr., neste sentido, o acórdão de 25/04/2002, Comissão versus Itália, 

proferido no processo C-396/00, n.os 29 a 32). Esta decisão encontra-se em conformidade 

com o elevado nível de proteção visado pela política da UE no domínio do ambiente, de 

acordo com o plasmado no artigo 191.º, n.º 2, do TFUE. 
183 A este propósito, cumpre referir, que nos termos do acórdão do TJUE, de 06/10/2009 

(processo C-335/07, Comissão versus Finlândia), as descargas das estações de tratamento 

de águas residuais urbanas situadas numa zona sensível, quer sejam diretas ou indiretas, 

só estão sujeitas, por força do artigo 5.º, n.º 5, da Diretiva 91/271/CEE, às exigências 

aplicáveis às zonas sensíveis se essas descargas contribuírem para a poluição dessa zona. 

Exige-se, assim, a existência de um nexo de causalidade entre as descargas e a poluição 

das zonas sensíveis (cfr. pontos 44 e 88 a 94 do mencionado acórdão). 
184 A identificação das zonas sensíveis pode basear-se, nos termos do Anexo II, A, da Direti-

va 91/271/CEE, na eutrofização, na captação de água potável ou nas imposições decor-

rentes de outras diretivas. 

 Este critério de classificação das zonas sensíveis está relacionado com a determinação das 

“zonas vulneráveis” constante da Diretiva 91/676/CEE, relativa à proteção das águas con-

tra a poluição dos nitratos de origem agrícola. 

 A diretiva previa, também, a possibilidade de identificação de zonas “menos sensíveis”, 

sendo de notar que Portugal foi o único Estado-membro da UE que identificou zonas 

“menos sensíveis” ou zonas, em princípio, não afetadas negativamente pelas descargas de 

águas residuais devido às suas características intrínsecas, a saber: cabo da Roca/Estoril e 

Madeira (vertente sul). 
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com a densidade populacional dos aglomerados urbanos e em deter-

minados prazos,185 existem dois conceitos com importância funda-

mental, o de “aglomerações” e o de “equivalente populacional”. 

A Diretiva 91/271/CEE define “aglomeração” como: 

“qualquer área em que a população e/ou as atividades 

económicas se encontrem suficientemente concentradas 

para que se proceda à recolha das águas residuais urba-

nas e à sua condução para uma estação de tratamento de 

águas residuais ou um ponto de descarga final”. 

E define “um e. p. (equivalente de população)” como “a carga 

orgânica biodegradável com uma carência bioquímica de oxigénio de 

cinco dias (CBO 5) a 60 gramas de oxigénio por dia” (cfr. art. 2.º, n.os 

4 e 6). Estas definições, como assinala ÁLVAREZ CARREÑO, dado 

o seu carácter indeterminado e a dificuldade da sua determinação, que 

requerem estudos analíticos das várias parcelas do território, propor-

cionam diversas interpretações aos Estados-membros.186 

O nível de tratamento exigido depende da dimensão da aglome-

ração e da sensibilidade da água na qual as águas residuais são descar-

regadas. 

___________ 

185 Os prazos para serem satisfeitas as condições expressas na diretiva variaram entre 1998 e 

2005, dependendo do tamanho da população servida e das características das águas. É de 

salientar que, a partir de 1998, foram proibidas as descargas nas águas das lamas das esta-

ções de tratamento de águas residuais. 

 Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 3.º da Diretiva 91/271/CEE, os Estados-

membros deveriam assegurar que todas as aglomerações dispusessem de sistemas de re-

colha de águas residuais urbanas, nos seguintes prazos: 

 – até 31/12/2000, o mais tardar, para aquelas cujo equivalente de população seja superior 

a 15 000; e 

 – o mais tardar até 31/12/2005, para aquelas cujo equivalente de população se situasse 

entre 2000 e 15 000. 

 No que diz respeito às descargas de águas residuais urbanas em águas recetoras designa-

das como “zonas sensíveis”, tal como definidas no artigo 5.º, os Estados-membros deveri-

am assegurar, para aglomerações com um equivalente de população superior a 10 000, a 

instalação de sistemas de recolha o mais tardar até 31/12/1998. 

 Refira-se, finalmente, que os Estados que aderiram à UE depois de 2004 gozam, ainda, de 

períodos de transição para integral cumprimento desta diretiva. 
186 ÁLVAREZ CARREÑO, Santiago M., El Régimen Jurídico de la Depuración de Aguas 

Residuales Urbanas, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 2002, pp. 106-108. 
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Tendo em consideração as obrigações impostas por esta diretiva, 

podemos afirmar que a mesma implicou, e implica ainda, investimen-

tos de valor muito elevado, atendendo não só aos investimentos inici-

ais nas infraestruturas, mas também à necessária manutenção e funci-

onamento das mesmas,187 bem como ao controlo das rejeições. De 

facto, a diretiva em causa estabelece a obrigatoriedade dos Estados-

membros designarem autoridades para procederem ao controlo das 

descargas das estações de tratamento das águas residuais urbanas, 

para, de acordo com os métodos de controlo fixados, fiscalizarem o 

cumprimento das normas estabelecidas. Assim, enquanto, para as des-

cargas em locais designados como “zonas sensíveis” (águas sujeitas a 

processos de eutrofização ou em risco de eutrofização), é requerido 

um tratamento mais avançado, para algumas águas marinhas (conside-

radas “zonas menos sensíveis”) admite-se que o tratamento primário 

seja suficiente, desde que possa ser provado que a qualidade das águas 

não é significativamente afetada pelas descargas de águas residuais 

urbanas sujeitas a este tipo de tratamento. 

Por outro lado, deve-se salientar que esta diretiva, apesar de ter 

sido adotada há mais de 25 anos, prevê já o dever de reutilização das 

águas residuais tratadas e da utilização das lamas de depuração, sem-

pre que tal se mostre adequado (arts. 12.º, n.º 1, e 14.º, n.º 1, respeti-

vamente), revelando, deste modo, uma preocupação não só na prote-

ção da qualidade das águas, mas também na adoção de métodos para 

reduzir a utilização dos recursos hídricos, indo, assim, de encontro ao 

princípio do desenvolvimento sustentável. 

___________ 

187 De acordo com o nono relatório sobre o estado de aplicação e os programas de aplicação 

da Diretiva 91/271/CEE, de 14/12/2017 [COM (2017) 749 final], é necessário investir, 

anualmente, entre 19 e 25 mil milhões de euros nas infraestruturas hídricas. 

 O último relatório, relativo à aplicação desta diretiva [COM (2020) 492 final, de 

10/09/2020], afirma que as necessidades de investimento totais para assegurar o seu cum-

primento, estimadas pelas autoridades nacionais dos Estados-membros ascendem a cerca 

de 229 mil milhões de euros. Já a OCDE estima que os países da UE terão que despender 

mais de 253 mil milhões de euros entre 2020 e 2030 para alcançar e manter o cumprimen-

to da Diretiva 91/271/CEE. Importa sublinhar que, por definição, “as necessidades de in-

vestimento” abrangem apenas as aglomerações que não estão, ainda, em conformidade, 

pelo que, nos valores indicados, não são tidos em consideração, nem os custos operacio-

nais nem os custos de manutenção das infraestruturas. 
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Cumpre ainda referir que, atendendo à importância de garantir a 

informação de todas as pessoas sobre a recolha e tratamento adequado 

das águas residuais, e apesar de já haver, há data, liberdade de acesso 

à informação em matéria de ambiente,188 a Diretiva 91/271/CEE esta-

beleceu que todos os Estados-membros devem garantir, de dois em 

dois anos, a publicação e divulgação de um relatório sobre a situação 

de descarga de águas residuais urbanas e de lamas na sua área, que 

devem ser enviados à Comissão.189 

Finalmente, relacionada com esta diretiva, na medida em que as 

águas residuais urbanas são a principal ameaça para a saúde dos ba-

nhistas, apenas devemos fazer referência à adoção, em 2006, da Dire-

tiva Águas Balneares,190 cujo enfoque e perspetiva é a utilização das 

águas pelos banhistas, e não propriamente a proteção ambiental do 

recurso hídrico per se, pelo que não se encontra abrangida no tema 

que nos propusemos estudar. 

3.2. DA PERFORMANCE DA DIRETIVA 91/271/CEE, RELATIVA AO 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS 

3.2.1. Do seu (in)cumprimento 

Apesar da elevada importância do cumprimento desta diretiva pa-

ra alcançar uma efetiva proteção do domínio hídrico, e pertencendo 

aos Estados-membros a incumbência da sua aplicação e fiscalização, 

esta é uma das diretivas em que se regista um grande e reiterado nú-

mero de ações por incumprimento desencadeadas pela Comissão con-

tra os Estados-membros. Isto não só pela falta de oportuna transposi-

___________ 

188 Introduzida pela Diretiva 90/313/CEE, de 07/06/90, JO L 158, de 23/06/90. 
189 Em 2018 foram reportados os dados de 2016. E, em 2020, os de 2018. 

 Para uma análise da evolução do cumprimento das normas desta diretiva por Portugal, 

poderá ver-se o sítio da APA, onde constam os Relatórios do Estado do Ambiente, em 

concreto da água, consultando a ficha temática relativa às Águas Residuais Urbanas, bem 

como, infra, o ponto 3.2.3. 
190 Diretiva 2006/7/CE, de 15/02/2006 (JO L 64, de 04/03/2006), que revogou a anterior 

Diretiva 76/160/CEE sobre as águas balneares. 
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ção,191 mas, essencialmente, e mais grave, ainda, por incumprimento 

das suas várias disposições. Não é estranhar, por isso, que, em 2018, a 

Comissão Europeia tenha dado conta de que a principal fonte de polu-

ição a gerir no segundo ciclo de planeamento hídrico192 fossem as 

águas residuais urbanas, as quais seriam responsáveis por cerca de 

68% das fontes tópicas que afetam as águas superficiais.193 

De facto, existe um conjunto bastante alargado de decisões relati-

vas à incorreta transposição da diretiva e a diferentes tipos de incum-

primento das suas disposições por parte de vários Estados-membros, 

estando Portugal entre os países contra os quais a Comissão já desen-

cadeou mais de uma ação judicial por incumprimento de várias das 

normas da Diretiva 91/271/CEE, como veremos de seguida. 

Os principais aspetos que têm frequentemente chamado à colação 

a intervenção do TJUE respeitam ao incumprimento das obrigações de 

tratamento das águas residuais impostas pela diretiva; à falta de identi-

ficação de determinadas zonas sensíveis; e, por último, à incorreta 

transposição de algumas normas, situação que, decorridas quase três 

décadas, incrivelmente, continua a registar-se.194 

___________ 

191 Ver processo C-161/95, contra a Grécia, processo C-297/95 contra a Alemanha, e proces-

so C-302/95, contra a Itália. 
192 Sobre o planeamento hídrico imposto pela DQA, ver infra ponto 4.3. do Capítulo III. 
193 Cfr. European Waters – Assessment of status and pressures 2018, European Environment 

Agency, p. 66. 
194 Ver, por exemplo, acórdão de 06/06/2000 (processo C-236/99), que declarou que a Bél-

gica incumpriu as obrigações impostas pelo artigo 17.º relativamente à cidade de Bruxe-

las; acórdão de 25/04/2002 (processo C-396/00), que considerou que a Itália incumpriu a 

diretiva por não submeter a qualquer tipo de tratamento as descargas de águas residuais 

da cidade de Milão; acórdão de 15/05/2003 (processo C-419/01), que considerou que a 

Espanha, por não ter procedido à identificação de determinadas zonas sensíveis, de acor-

do com o disposto no artigo 5.º, incumpriu a diretiva de águas residuais urbanas; acórdão 

de 08/07/2004 (processo C-27/03), que considerou que a Bélgica transpôs incorretamente 

o disposto nos artigos 3.º, 5.º e 17.º, em conjugação com os artigos 3.º e 4.º, todos da Di-

retiva 91/271/CEE; acórdão de 23/09/2004 (processo C-280/02), que entendeu que a 

França, por não ter identificado determinadas zonas como sensíveis e, ainda, por não ter 

submetido a tratamento mais rigoroso as descargas de águas residuais urbanas provenien-

tes de certas aglomerações, nos termos do estabelecido no artigo 5.º, n.os 1 e 2, da Diretiva 

91/271/CEE, incumpriu essas normas; acórdão de 26/06/2005 (processo C-191/04), que 

considerou que a França violou as obrigações decorrentes do artigo 15.º, n.º 4, da Diretiva 

91/271/CEE, em concreto, ao não comunicar à Comissão as informações a recolher, a 

partir de 31/12/1999, pelas autoridades competentes ou pelos organismos apropriados, no 
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âmbito do controlo das descargas e das lamas no que respeita às aglomerações abrangidas 

pelo prazo de 31/12/1998; acórdão de 23/11/2006 (processo C-452/05), que considerou 

que o Luxemburgo, ao não conseguir provar que a redução percentual mínima da carga 

total que entra em todas as estações de tratamento atinge pelo menos 75% da quantidade 

total de azoto, não cumpriu as suas obrigações nos termos do disposto no artigo 5.º, n.º 4, 

da Diretiva 91/271 /CEE; acórdão de 30/11/2006 (processo C-293/05), que considerou 

que a Itália incumpriu o vertido no artigo 5.º, n.º 2, designadamente, por tratamento insu-

ficientemente rigoroso das águas residuais urbanas da aglomeração de diversos municí-

pios; acórdão de 25/01/2007 (processo C-405/05), que considerou que o Reino Unido, 

por não ter adotado medidas destinadas a assegurar um tratamento adequado das águas 

residuais urbanas de várias aglomerações, violou o disposto no artigo 4.º, n.os 1 e 3; acór-

dão de 19/04/2007 (processo C-219/05), que considerou que a Espanha incumpriu as 

obrigações decorrentes dos artigos 3.º, n.º 1, e 5.º, n.º 2, este último conjugado com o ar-

tigo 4.º, n.º 4, todos da Diretiva 91/271/CEE, ao não adotar as medidas necessárias para 

garantir que, a 31/12/1998, as águas residuais urbanas de determinadas aglomerações fos-

sem submetidas a tratamento adequado, antes de serem descarregadas em zona declarada 

sensível; acórdão de 25/10/2007 (processo C-440/06), que considerou que a Grécia não 

cumpria, relativamente a um conjunto de aglomerações, as obrigações decorrentes dos ar-

tigos 3.º e 4.º da Diretiva 91/271/CEE; acórdão de 11/09/2008 (processo C-316/06), que 

considerou que a Irlanda por não garantir, por um lado, que as águas residuais urbanas de 

determinadas aglomerações, que entravam nos sistemas coletores, fossem objeto, antes de 

serem descarregadas, de um tratamento secundário ou de um tratamento equivalente, e, 

por outro, que as descargas dessas águas observassem as prescrições do Anexo I. B, da 

Diretiva 91/271/CEE, incumpriu, assim, as obrigações que lhe incumbiam por força do 

artigo 4.º, n.os 1 e 3, da referida diretiva; acórdão de 06/10/2009 (processo C-438/07), 

que considerou que a Suécia não cumpriu as obrigações que lhe incumbiam por força do 

disposto no artigo 5.o, n.os 2, 3 e 5, da Diretiva 91/271/CEE; acórdão de 10/12/2009 

(processo C-390/07), que considerou que o Reino Unido, não tendo submetido a um tra-

tamento mais rigoroso as descargas de águas residuais urbanas provenientes de determi-

nadas localizações, não cumpriu as obrigações que lhe incumbiam por força do estatuído 

no artigo 5.º, n.os 2, 3 e 5, da Diretiva 91/271/CEE; acórdão de 14/04/2011 (processo C-

343/10), que considerou que a Espanha incumpriu as obrigações decorrentes dos artigos 

3.º e 4.º da Diretiva 91/271/CEE, no que respeita à recolha e tratamento de águas residu-

ais de determinadas aglomerações com equivalente de população superior a 15 000 ; 

acórdão de 19/07/2012 (processo C-565/10), que considerou que a Itália não cumpriu as 

obrigações que lhe incumbiam por força do disposto nos artigos 3.º, 4.º, n.os 1 e 3, e 10.º 

da Diretiva 91/271/CEE, relativamente a várias localizações; acórdão de 18/10/2012 

(processo C-301/10), que considerou que o Reino Unido incumpriu o disposto no artigo 

3.º, n.os 1 e 2, e no Anexo I, ponto A e, por outro lado, no artigo 4.º, n.os 1 e 3, no artigo 

10.º e no Anexo I, ponto B, todos da Diretiva 91/271/CEE, ao não garantir uma recolha e 

um tratamento apropriados das águas residuais urbanas de determinadas aglomerações 

com equivalente populacional superior a 15 000; acórdão de 07/02/2013 (processo C-

517/11), que considerou que a Grécia não tendo implantado um sistema coletor e de tra-

tamento das águas residuais urbanas para uma determinada aglomeração, não cumpriu as 

obrigações que lhe incumbiam por força dos artigos 3.º e 4.º, n.os 1 e 3, 

da Diretiva 91/271/CEE; acórdão de 07/11/2013 (processo C-23/13), que considerou que 

a França, ao não ter assegurado a recolha, bem como o tratamento de águas residuais ur-
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banas de determinadas aglomerações com equivalente de população superior a 15 000, 

não cumpriu as obrigações que lhe incumbiam por força do artigo 3.º, e dos n.os 1 e 3 do 

artigo 4.º da Diretiva 91/271/CEE; acórdão de 10/04/2014 (processo C-85/13), que con-

siderou que a Itália não cumpriu as obrigações que lhe incumbiam por força dos artigos 

3.º e /ou 4.º e /ou 5.º e 10.º da Diretiva 91/271/CEE, relativamente a várias aglomerações; 

acórdão de 10/03/2016 (processo C-38/15), que considerou que a Espanha ao não ter ga-

rantido que as descargas procedentes de quatro aglomerações de mais de 10 000 habitan-

tes cumprisse os requisitos exigidos para as “zonas sensíveis”, incumpriu o estatuído no 

artigo 5.º, n.os 2 e 3 da diretiva. Além disso, entendeu que a Espanha não cumpriu também 

com o disposto no artigo 4.º da diretiva, não submetendo as águas residuais de uma das 

aglomerações a tratamento secundário ou processo equivalente. Ver, ainda, acórdão de 

23/11/2016 (processo C-314/15), que considerou que a França não cumpriu as obrigações 

que lhe incumbiam por força do estabelecido no artigo 4.º, n.os 1 e 3, 

da Diretiva 91/271/CEE, porquanto não assegurou um tratamento secundário, ou processo 

equivalente, para as águas residuais urbanas provenientes de determinadas aglomerações, 

quer para todas as descargas, no tocante às aglomerações com um equivalente de popula-

ção situado entre 10 000 e 15 000, quer para descargas em água doce e estuários, no to-

cante às aglomerações com um equivalente de população situado entre 2 000 e 10 000; 

acórdão de 04/05/2017 (processo C-502/15), que considerou que o Reino Unido não 

cumpriu as obrigações impostas pelo disposto nos artigos 3.º, 4.º e 10.º, bem como no 

Anexo I, pontos A e B, da Diretiva 91/271/CEE, ao não ter garantido, em determinadas 

aglomerações, que as águas captadas num sistema combinado de coleta de águas residuais 

urbanas e de águas pluviais fossem retidas e encaminhadas para tratamento. Este acórdão 

entendeu, ainda, que o Reino Unido, não cumpriu as obrigações que lhe incumbiam por 

força do disposto no artigo 4.º e no Anexo I, ponto B, da mesma diretiva, por não ter su-

jeitado as águas residuais urbanas de uma determinada aglomeração a um tratamento se-

cundário e ao não ter sujeitado a tratamento as águas residuais urbanas de outra aglome-

ração. Finalmente, este acórdão considerou, também, que o Reino Unido não cumpriu as 

obrigações decorrente do artigo 5.º, ao não ter garantido que as águas residuais urbanas 

lançadas nos sistemas coletores de determinadas aglomerações, antes de serem lançadas 

em zonas sensíveis, fossem sujeitas a um tratamento mais rigoroso do que aquele que é 

descrito no artigo 4.º. Pode ver-se, ainda, acórdão de 14/09/2017 (processo C-320/15), 

que considerou que a Grécia, ao não ter garantido um tratamento secundário, ou um tra-

tamento equivalente, das águas residuais urbanas de determinadas aglomerações cujo 

equivalente de população se encontra entre 2 000 e 10 000, não cumpriu as obrigações 

que lhe incumbiam por força do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 91/271/CEE; acórdão de 

28/03/2019 (processo C-427/17), que entendeu que a Irlanda não cumpriu com diversas 

normas estabelecidas na Diretiva 91/271/CEE, em várias aglomerações; e o acórdão de 

05/03/2020 (processo C-248/19), que considerou que o Chipre não dispunha de sistema 

coletor de águas residuais urbanas em várias aglomerações e que não sujeitava tais águas 

a um tratamento secundário ou equivalente, antes da descarga, em violação de várias 

normas jurídicas da Diretiva 91/271/CEE. 

 Por fim, cumpre referir que, neste momento, encontram-se pendentes de decisão duas 

ações intentadas, respetivamente, contra a Itália (processo C-668/19), e contra a Suécia 

(processo C-22/20). Na ação contra a Itália, a Comissão entende que aquela não cumpre 

várias obrigações resultantes da Diretiva 91/271/CEE em inúmeras aglomerações, desig-

nadamente por não ter procedido a uma correta transposição da Diretiva. Por sua vez, na 
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Acrescente-se, ainda, que esta diretiva deu já lugar, inclusivamen-

te, à aplicação do disposto no artigo 260.º do TFUE. Esta norma prevê 

que, tendo o tribunal declarado o incumprimento, por parte de um 

Estado de qualquer obrigação decorrente dos Tratados, e não tendo 

esse Estado adotado as medidas necessárias à execução do acórdão, a 

Comissão pode solicitar ao tribunal, através da designada ação por 

incumprimento, a condenação desse Estado no pagamento de uma 

quantia fixa (sanção pecuniária) ou de uma sanção pecuniária compul-

sória.195 

 
ação contra a Suécia, a Comissão considera que aquela não está a garantir o tratamento 

secundário ou equivalente, bem como o mais rigoroso, em determinadas aglomerações. 
195 Ver acórdão de 17/10/2013 (processo C-533/11), na ação desencadeada contra a Bélgica 

por não ter adotado as medidas necessárias à execução do acórdão de 08/07/2004, profe-

rido no âmbito do processo C‑27/03, o qual condenou a Bélgica a pagar à Comissão Eu-

ropeia, uma quantia fixa de 10 milhões de euros e, ainda, uma sanção pecuniária compul-

sória de 859 404 euros por semestre, enquanto se registar a mora na implementação das 

medidas necessárias para dar cumprimento ao acórdão proferido em 2004. No mesmo 

quadro, veja-se o acórdão de 28/11/2013 (processo C-576/11), proferido contra o Lu-

xemburgo, por incumprimento do acórdão de 23/11/2006, adotado no processo C‑452/05, 

o qual o condenou a pagar à Comissão Europeia, uma quantia fixa de 2 milhões de euros 

e, ainda, uma sanção pecuniária compulsória de 2 800 euros por cada dia de atraso na im-

plementação das medidas necessárias para dar cumprimento ao acórdão de 2006; acórdão 

de 15/10/2015 (processo C-167/14), que condenou a Grécia, por incumprimento do acór-

dão de 25/10/2007, proferido no processo C-440/06, ao pagamento do montante fixo de 

10 milhões de euros e, também, numa sanção pecuniária compulsória de 3 640 000 euros 

por semestre, por atraso na aplicação das medidas necessárias para dar cumprimento ao 

mencionado acórdão; acórdão de 22/02/2018 (processo C-328/16), que condenou, uma 

vez mais, a Grécia, por não adotar todas as medidas necessárias para a execução do acór-

dão de 24/06/2004 (processo C‑119/02, não publicado), ao pagamento de uma quantia fi-

xa de 5 milhões de euros e, ainda, no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória 

de 3 276 000 euros por semestre de atraso na execução das medidas necessárias para dar 

cumprimento ao mencionado acórdão de 2004; acórdão de 31/05/2018 (processo C-

251/17), que condenou a Itália, em virtude da não adoção de todas as medidas necessárias 

para executar o acórdão de 19/07/2012, proferido no âmbito do processo C-565/10 (não 

publicado), ao pagamento de uma quantia fixa de 25 milhões de euros e, ainda, a uma 

sanção pecuniária compulsória de 30 112 500 euros por semestre de mora na implemen-

tação das medidas necessárias para dar cumprimento ao acórdão de 2012; e acórdão de 

25/07/2018 (processo C-205/17), que condenou a Espanha, em virtude da não adoção de 

todas as medidas necessárias para executar o acórdão de 14/04/2011, proferido no âmbito 

do processo C-343/10 (não publicado), ao pagamento à Comissão Europeia de uma quan-

tia fixa de 12 milhões de euros e, ainda, de uma sanção pecuniária compulsória de 10 

950 000 euros por semestre de atraso na execução das medidas necessárias para dar cum-

primento ao acórdão de 14/04/2011, e até à sua execução completa, cujo montante efetivo 

deve ser calculado no final de cada período de seis meses, reduzindo o montante total re-
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A atuação da Comissão Europeia no que respeita à implementa-

ção desta diretiva e às sanções que têm vindo a ser aplicadas pelo 

TJUE parecem-nos acertadas e estarem a contribuir para a efetiva 

aplicação da Diretiva 91/271/CEE, pois, nos termos da avaliação ini-

ciada em 10/10/2017,196 os últimos números mostram que 95% das 

águas residuais urbanas da UE são recolhidas e que mais de 85% são 

tratadas de acordo com os requisitos da Diretiva 91/271/CEE. 

Por fim, cumpre referir que, de acordo com a publicação do mais 

recente relatório relativo à implementação desta diretiva,197 que se 

baseia em dados recolhidos entre janeiro e dezembro de 2016 (de 

acordo com o estatuído nos arts. 15.º e 17.º da diretiva), esta deve ser 

vista no contexto da aplicação do Objetivo de Desenvolvimento Sus-

tentável 6 (ODS6), de modo a “Garantir a disponibilidade e a gestão 

sustentável da água potável e do saneamento para todos”. Além dis-

so, o mencionado relatório afirma que a Diretiva 91/271/CEE tem um 

papel a desempenhar na condução da UE rumo à poluição zero, pre-

conizada no Pacto Ecológico Europeu198. 

De acordo com os elementos recolhidos, o aludido relatório afir-

ma que, em termos gerais, a UE alcançou um elevado nível de con-

formidade até 2016, com: 

– 95% relativos à recolha; 

– 88% no que respeita ao tratamento secundário (biológico); e 

 
lativo a cada um desses períodos numa percentagem correspondente à proporção que re-

presente o número de equivalentes de população dos aglomerados onde os sistemas de co-

leta e/ou de tratamento de águas residuais urbanas tenham sido regularizados em confor-

midade. 
196 Evaluation and Fitness Check Roadmap Waste Water Treatment Directive, in 

www.ec.europa.eu, consultado em 11/01/2019. 
197 Décimo relatório sobre o estado de aplicação e os programas de aplicação (conforme 

estabelecido no art. 17.º) da Diretiva 91/271/CEE, COM(2020) 492 final, de 10/09/2020. 

 A Diretiva 91/271/CEE foi também sujeita a uma avaliação REFIT (Regulatory Fitness 

and Performance Programme) – programa destinado à adequação e à eficácia da legisla-

ção da UE –, cujos resultados foram publicados em 2019 [SWD (2019), 700 final, de 

13/12/2019]. No seguimento e em resposta a esta avaliação, em 2020, a Comissão lançou 

uma avaliação de impacto para analisar opções de política destinadas a adequar a Diretiva 

91/271/CEE ao futuro. 
198 COM (2019) 640 final, de 11/12/2019. 

http://www.ec.europa.eu/
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– 86% no que toca a tratamentos mais rigorosos do que o tra-

tamento secundário, sobretudo com remoção do azoto e/ou 

fósforo, quando necessário. 

Todavia, ainda subsistem diferenças substanciais entre os Esta-

dos-membros, sobretudo no que concerne à conformidade com os 

requisitos relativos aos tratamentos mais rigorosos, existindo casos de 

insuficiência na recolha e/ou na ligação às estações existentes. 

De facto, o “desvio em relação à meta” 199, para uma completa 

implementação da Diretiva 91/271/CEE, continua, ainda, a ser signifi-

cativo em alguns Estados-membros evidenciando-se que: 

– 6,6 milhões de equivalente de população das águas residuais 

urbanas não são recolhidas; 

– cerca de 37 milhões de equivalente populacional das águas 

residuais recolhidas não cumprem os requisitos aplicáveis ao 

tratamento secundário; e 

– cerca de 32 milhões de equivalente populacional das águas 

residuais recolhidas não cumprem os requisitos em matéria 

de tratamentos mais rigorosos. 

Este relatório dá-nos conta que ao fim de 25 anos de aplicação 

desta diretiva existem, ainda, alguns Estados que sentem dificuldades 

em alcançar a conformidade plena, entre os quais estão Portugal200 e 

Espanha. 

Apesar de reconhecer que o setor das águas residuais pode contri-

buir para a economia circular201 através da reutilização de águas resi-

___________ 

199 Pode ser definido como o cálculo da carga de águas residuais em equivalente de popula-

ção que não foram devidamente recolhidas ou tratadas. 
200 De acordo com o relatório de Avaliação Anual do Plano Estratégico Nacional de Abaste-

cimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais (PENSAAR) 2020, de 

19/12/2018, no âmbito desta diretiva, o reporte de Portugal à Comissão Europeia efetuado 

em 2018, com dados relativos ao ano de 2016, identificava as aglomerações em incum-

primento em que era necessário intervir (cfr. p. 65). Pelo que não é de estranhar o conten-

cioso existente sobre esta matéria contra Portugal, que analisaremos a seguir. 
201 A economia circular é um novo modelo económico que se afasta do conceito linear, 

baseado na extração, produção e eliminação, focado, antes, na coordenação dos sistemas 

de produção e consumo em circuitos fechados, preservando os materiais e minimizando 

os desperdícios. Assim, uma das suas estratégias consiste na reutilização. 
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duais tratadas e de lamas de depuração,202 o referido relatório não nos 

fornece quaisquer resultados sobre essa matéria. Todavia, compulsado 

o relatório anterior,203 relativo ao ano de 2014, o mesmo revela que, 

na UE, foram produzidas 8,7 M de toneladas de matéria seca sólida de 

lamas (representando cerca de 17 kg por habitante). No entanto, Por-

tugal (juntamente com outros Estados) está com rácios abaixo dos 10 

kg por habitante, situação que evidencia um nível insuficiente de reco-

lha e tratamento. Além disso, o nono relatório indica que mais de me-

tade das lamas produzidas (58%) foram reutilizadas, sobretudo na 

agricultura (45%), sendo uma grande parte delas (27%), designada-

mente as geradas em zonas urbanas, eliminadas através de incinera-

ção. 

Assim, conclui-se que o potencial contributo das lamas de depu-

ração para a economia circular é bastante significativo. 

Relativamente à reutilização das águas residuais, o nono relatório 

anuncia a limitada reutilização regular das águas residuais tratadas, 

referindo que apenas oito Estados-membros o fazem, entre os quais se 

encontra a nossa vizinha Espanha. Refere, contudo, que a taxa média 

de reutilização, na UE, é de apenas 2%, variando entre 0,08% no Rei-

no Unido e 97% no Chipre, ocorrendo sobretudo na agricultura e, re-

sidualmente, na indústria e na alimentação de aquíferos. 

Tendo em consideração a parca reutilização das águas residuais, e 

no contexto da comunicação “Fechar o Ciclo – Plano de Ação da UE 

para a Economia Circular”,204 cumpre destacar, desde já, que a Co-

missão propôs, em maio de 2018, a adoção de um Regulamento com o 

intuito de promover a reutilização das águas residuais,205 que foi re-

centemente aprovado206, ao qual nos referiremos com maior detalhe 

no Capítulo VI, relativo ao Regime Jurídico das Descargas de Águas 

Residuais. 

___________ 

202 Tema que será objeto da nossa análise, infra, no ponto 3 do Capítulo VI. 
203 Nono relatório sobre o estado de aplicação e os programas de aplicação (conforme estabe-

lecido no art. 17.º) da Diretiva 91/271/CEE, COM(2017) 749 final, de 14/12/2017. 
204 COM (2015), 614 final, de 02/12/2015. 
205 COM (2018) 337 final, de 28/05/2018. 
206 Regulamento (UE) 2020/741. 
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3.2.2. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 

Europeia relativa a Portugal 

Tendo em consideração a elevada relevância da Diretiva 

91/271/CEE para a proteção das águas, face às descargas das águas 

residuais urbanas (objeto do nosso trabalho), a manutenção da sua 

aplicabilidade quer no ordenamento jurídico da UE, quer no ordena-

mento jurídico português,207 bem como, conforme mencionado, o ele-

vado incumprimento das suas disposições, impõe-se fazer uma refe-

rência à jurisprudência proferida relativamente a Portugal, e, de se-

guida, uma alusão à evolução da sua aplicação no nosso país. 

A primeira vez que Portugal foi condenado, por incumprimento 

da Diretiva 91/271/CEE, foi no processo C-237/07, cujo acórdão foi 

proferido em 08/05/2008, por violação dos artigos 2.º, 3.º e 5.º da De-

cisão 2001/720/CEE, que concedeu uma derrogação relativa ao trata-

mento das águas residuais urbanas da aglomeração da costa do Estoril. 

Posteriormente, Portugal foi condenado em virtude da falta de 

equipamento com coletores de determinadas aglomerações urbanas e 

face à ausência de submissão a tratamento adequado de águas residu-

ais urbanas de várias localidades, por incumprimento do disposto nos 

artigos 3.º e 4.º da Diretiva 91/271/CEE, através do acórdão do Tribu-

nal de Justiça de 07/05/2009, no processo C-530/07. 

Entretanto, em 2014, atendendo a que Portugal ainda não tinha 

cumprido a referida decisão, a Comissão desencadeou a ação por in-

cumprimento, nos termos do artigo 260.º, n.º 2, do TFUE (processo C-

557/14), correspondente à inexecução de decisão. Nessa ação, solici-

tou ao Tribunal a condenação de Portugal no pagamento de uma san-

ção pecuniária compulsória de 20 196 euros por cada dia de atraso na 

execução do acórdão de 07/05/2009 e no pagamento de uma quantia 

fixa diária de 2 244 euros entre a data da prolação do acórdão de 2009 

e a sua integral execução. Em sua defesa, Portugal alegou, de modo 

___________ 

207 A Diretiva 91/271/CEE foi transposta para o ordenamento jurídico português pelo Decre-

to-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, ao qual nos referiremos mais detalhadamente infra no 

ponto 2.2.2.1. do Capítulo VI. 
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geral, que o acórdão de 2009 foi, em grande parte, executado. E, no 

que respeita às duas aglomerações ainda em incumprimento, adiantou 

que, numa delas, as obras já tinham sido concluídas e que, na outra, o 

tratamento primário existente era suficiente para garantir a qualidade 

das águas e evitar os riscos para o ambiente e para a saúde humana. 

Finalmente, invocou, ainda, que, embora tivessem sido tomadas me-

didas com vista ao cumprimento do disposto na diretiva, dificuldades 

de financiamento impediram a construção da estação de tratamento 

em falta, estando a entrada em funcionamento da instalação prevista 

para o segundo semestre de 2019. Analisada a situação, por acórdão 

proferido em 22/06/2016 (processo C-557/14), o TJUE considerou 

que Portugal não cumpriu integralmente o acórdão de 2009, na medi-

da em que, no termo do prazo fixado pela Comissão para a execução 

desse acórdão, as duas aglomerações em questão ainda não dispunham 

de sistemas de tratamento das águas residuais urbanas. De facto, nas 

duas aglomerações, as obras necessárias não estavam concluídas ou 

ainda não tinham sequer começado, pelo que, de modo a garantir a 

execução integral do acórdão de 2009, o Tribunal decidiu aplicar a 

Portugal uma sanção pecuniária compulsória no montante diário de 8 

000 euros por cada dia de atraso, a contar da data em que o acórdão 

foi proferido e até à data de execução integral do acórdão de 2009, e 

uma sanção pecuniária na quantia fixa de 3 000 000 euros. 

No que respeita à aplicação da sanção pecuniária compulsória, o 

Tribunal considerou que a falta ou a insuficiência de sistemas de tra-

tamento das águas residuais urbanas podem ser nefastas para o ambi-

ente e devem ser consideradas especialmente graves. Por outro lado, o 

período particularmente longo da infração, um atraso de quase 20 

anos (sendo que a obrigação de assegurar a conformidade do trata-

mento secundário das águas residuais urbanas deveria ter sido cum-

prida, o mais tardar, até 31/12/2000 e que só será cumprida no segun-

do semestre de 2019), foi considerado como outra circunstância agra-

vante. 

Relativamente à condenação no pagamento da quantia fixa, o Tri-

bunal teve em consideração as características do incumprimento de-

clarado e a atitude do Estado português face ao cumprimento da dire-

tiva em questão, recordando que haviam sido já proferidas várias de-
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cisões de incumprimento, por Portugal, das suas obrigações em maté-

ria de tratamento das águas residuais urbanas. Acrescentou, ainda, que 

o carácter reiterado de infrações neste domínio mostrava-se inaceitá-

vel num setor em que as repercussões na saúde humana e no ambiente 

são particularmente significativas. 

Portugal foi, também, condenado por incumprimento do disposto 

nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º da Diretiva 91/271/CEE, ao ter permitido 

a descarga de águas residuais industriais de uma unidade industrial no 

sistema de coletores urbanos sem uma autorização adequada, pelo 

acórdão do TJ de 02/12/2010, no processo C-526/09.  

Outro motivo que deu azo à condenação de Portugal residiu na 

falta de identificação das zonas sensíveis e na não implementação de 

um tratamento mais rigoroso das descargas em zonas sensíveis, ou 

seja, por violação do disposto nos artigos 3.º, 5.º e 6.º da Diretiva 

91/271/CEE. Estes factos que foram julgados pelo acórdão do TJUE 

de 08/09/2011, proferido no âmbito do processo C-220/10. 

Por fim, refira-se que Portugal foi recentemente condenado pelo 

facto de não garantir o tratamento adequado das águas residuais em 44 

aglomerações urbanas, de acordo com o previsto no Anexo I, letra B, 

da Diretiva 91/271/CEE, pelo acórdão do TJUE de 28/01/2016, no 

âmbito do processo C-398/14. Apesar de Portugal ter alegado que o 

incumprimento registado se devia a dificuldades financeiras, o TJUE 

condenou Portugal por incumprimento do estatuído no artigo 4.º da 

referida diretiva. O aspeto mais relevante que devemos destacar neste 

acordão é o facto de o Tribunal alterar o critério que vinha mantendo 

até então, ao estabelecer que, sempre que um Estado membro possa 

apresentar uma amostra que responda às prescrições previstas no 

Anexo I, letra B, da Diretiva 91/271/CEE, devem considerar-se cum-

pridas as obrigações decorrentes do artigo 4.º (cfr. ponto 39 do acór-

dão). O que quer dizer que não serão exigíveis os resultados das 

amostras efetuadas durante todo o ano, conforme estatuído no Anexo 

I, letra D. Todavia, e apesar da alteração do critério, conforme referi-

do, o TJUE condenou Portugal por incumprimento do artigo 4.º nas 

44 aglomerações urbanas analisadas, uma vez que, 39 delas não ti-

nham instalações de tratamento em funcionamento, e, relativamente às 
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restantes 5, Portugal não apresentou qualquer amostra que pudesse 

evidenciar o cumprimento do mencionado normativo.208 

3.2.3. Evolução da aplicação da Diretiva 91/271/CEE em 

Portugal 

De acordo com os dados mais recentes da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA),209 reportados ao final do ano de 2016, observa-se 

que Portugal tem vindo, paulatinamente, a evoluir no cumprimento 

das regras relativas à descarga de águas residuais, embora ainda não 

cumpra com todas elas. Com efeito, de acordo com os números dispo-

nibilizados, afirma-se que Portugal, desde dezembro de 2014, recolhe 

praticamente 100% das águas residuais urbanas. Já no que respeita à 

submissão das mesmas a tratamento secundário, verifica-se que, en-

quanto em 2005 as águas residuais que usufruíam desse tratamento se 

cifravam na ordem dos 70,7%, em 2016 atingiram o valor de 89,7%. 

Estes valores representavam, de acordo com a informação da APA, 

em termos de cumprimento dos requisitos de descarga, cerca de 85% 

das aglomerações e 75% da carga, factos que demonstram que ainda 

se está longe de alcançar o tratamento dos 100% da carga gerada. Não 

obstante, a APA afirma que o objetivo da Diretiva 91/271/CEE, para 

Portugal, não é o tratamento secundário para 100% da carga gerada, 

mas apenas para cerca de 92%, uma vez que as descargas em zonas 

menos sensíveis e em águas costeiras para aglomerações inferiores a 

10 000 e.p. não têm essa obrigatoriedade. 

Acresce que, das águas residuais submetidas a tratamento secun-

dário apenas 39,4%, em 2005, cumpriam com os requisitos de descar-

ga, sendo que, em 2016, esse número passou a ser de 75,3%. 

___________ 

208 A propósito, refira-se que, de acordo com o relatório de Avaliação Anual do Plano Estra-

tégico Nacional de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais 

(PENSAAR) 2020, de 19/12/2018, das 44 aglomerações integradas no referido acórdão, 

10 ainda não cumpriam todos os requisitos da Diretiva 91/271/CEE, sendo que 4 dessas 

aglomerações, estavam ainda com obras em curso, perspetivando-se que, em 2020, todas 

cumpram integralmente os requisitos da diretiva (cfr. p. 64). 
209 Disponibilizados com data de 17 de abril de 2019, em https://rea.apambiente.pt. 

https://rea.apambiente.pt/
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Finalmente, no que respeita à necessidade de algumas águas resi-

duais serem submetidas ao tratamento mais avançado (nas aglomera-

ções com mais de 10 000 e.p. que descarreguem em zonas sensíveis), 

a APA informa que, em 2016, 56% da carga gerada era submetida a 

tratamento terciário, o que representava, em termos de cumprimento 

dos requisitos de descarga, cerca de 38% das aglomerações e 53% da 

carga. 

Deste modo, perante os números apresentados, verifica-se que, 

apesar da evolução registada, Portugal ainda está longe de cumprir 

com todas as normas decorrentes desta diretiva. 

3.3. REVISÃO DA DIRETIVA 91/271/CEE, RELATIVA AO 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS 

Em 13/07/2018, a Comissão Europeia publicou uma consulta so-

bre a avaliação da Diretiva 91/271/CEE, em ordem a ponderar uma 

eventual revisão da mesma. Isto porque, desde a sua adoção, em 1991, 

foram identificados vários avanços técnicos nos métodos de tratamen-

to de resíduos e poluentes emergentes que podem exigir a sua remo-

ção. 

Além disso, desde então, a UE aumentou de 12 para 28 Estados-

membros, havendo que ter em consideração novas experiências e de-

safios. 

Por outro lado, é necessário melhorar as interligações entre as 

obrigações decorrentes da Diretiva 91/271/CEE e da Diretiva-Quadro 

da Água (Diretiva 2000/60/CE), designadamente quando essas obri-

gações se mostram insuficientes para alcançar os objetivos definidos 

pela DQA para a qualidade das águas. 

No entanto, o maior repto da revisão consistirá em explorar o po-

tencial do setor do tratamento de águas residuais, de modo a contribuir 

para a sua reutilização e a agenda da economia circular, bem como 

para a luta contra as alterações climáticas. Efetivamente, há oportuni-

dades de produção de energia suficiente a partir de águas residuais 

para tornar todo o setor da água energético neutro. Estas situações têm 

sido negligenciadas, principalmente devido ao objetivo primordial das 
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concessionárias atenderem às necessidades existentes e futuras de 

tratamento de águas residuais. 

4. NORMAS RELATIVAS À POLUIÇÃO CAUSADA POR 

NITRATOS DE ORIGEM AGRÍCOLA 

A atividade e as práticas agrícolas, como é o caso da fertilização, 

exercem uma forte pressão sobre as massas de água, influenciando 

negativamente a qualidade das águas e os ecossistemas aquáticos, 

estando na origem da poluição da água por nitratos. 

Ora, conforme já referido, a Diretiva 91/271/CEE, adotada para 

combater a poluição hídrica com origem nas descargas de águas resi-

duais não abrangeu as águas provenientes das atividades agrícolas, 

tendo sido aprovada, ainda em 1991, a Diretiva 91/676/CEE,210 relati-

va à proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de ori-

gem agrícola. Todavia, esta diretiva limita-se a contemplar a poluição 

difusa. Deste modo, e embora não contenha qualquer referência ou 

aplicabilidade à questão das descargas de águas residuais, não deixa 

de apresentar alguma conexão com a matéria que nos ocupa, como 

veremos.211 Daí entendermos fazer-lhe uma breve referência no nosso 

trabalho. 

4.1. ÂMBITO E OBJETO DE APLICAÇÃO 

A Diretiva 91/676/CEE foi adotada no âmbito do quarto Progra-

ma de Ação em Matéria de Ambiente e também ao abrigo do disposto 

no artigo 130.º-R do Tratado de Roma (correspondente ao atual art. 

192.º do TFUE), e encontra-se atualmente em vigor. 

Verificou-se, então, que, apesar da reforma que havia sido empre-

endida na política agrícola comum, uma das principais causas de polu-

___________ 

210 JO L 375, de 31/12/91. Esta diretiva foi alterada pelo Regulamento (CE) n.º 1137/2008 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22/10/2008. 
211 SETUÁIN MENDÍA considera a Diretiva 91/676/CEE como um complemento da Direti-

va 91/271/CEE. Ver SETUÁIN MENDÍA, Beatriz, El saneamento de las aguas residua-

les en el ordenamiento español. Régimen jurídico, Colección Derecho Público, Editorial 

Lex Nova, junho 2002, pp. 116-119. 
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ição que afetava as águas comunitárias eram os nitratos de origem 

agrícola e pecuária; o que reclamava uma intervenção por parte da 

política ambiental. Não obstante, talvez por razões económicas e res-

petiva fragilidade do setor agrícola, não houve coragem de abranger 

as suas águas residuais no regime jurídico estabelecido pela Diretiva 

91/271/CEE, optando-se por mitigar a situação, designadamente, com 

a adoção da Diretiva 91/676/CEE.212 

A nossa referência a esta diretiva deve-se, fundamentalmente, ao 

facto do mencionado programa comunitário chamar a atenção para a 

necessidade de controlo e redução da poluição da água resul-tante da 

dispersão ou descarga de efluentes de explorações pecuárias e da utili-

zação excessiva de fertilizantes, atendendo a que se assistia ao aumen-

to do teor de nitratos em algumas áreas de vários Estados-membros. 

Como já referimos, a poluição hídrica de origem agrícola é, na 

maior parte das vezes, causada por fontes difusas. No entanto, existem 

também descargas de efluentes de explorações pecuárias, que poderi-

am ter sido contempladas neste diploma, atendendo ao preconizado no 

quarto programa de ação e à sua menção nos considerandos da direti-

va. 

Todavia, compulsada a Diretiva 91/676/CEE, e não obstante as 

referências já citadas, o certo é que a mesma não se debruça sobre as 

descargas de águas residuais, limitando-se a criar regras com o objeti-

vo de “reduzir a poluição das águas causada ou induzida por nitratos 

de origem agrícola e impedir a propagação da referida poluição” 

(art. 1.º), mas não propondo qualquer tipo de controlo das descargas. 

Com efeito, analisada a diretiva, verifica-se que a mesma deter-

mina, designadamente, que os Estados-membros devem: identificar as 

águas poluídas ou em risco de poluição, com base nos critérios defini-

dos no seu Anexo I; identificar as zonas vulneráveis (zonas que dre-

___________ 

212 Neste sentido, ver EMBID IRUJO, Antonio, “La evolución del derecho de aguas y las 

características de la actual problemática del agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras 

hidraulicas y su financiacion, Monografias, Editorial Civitas, 1998, pp. 81-82. 

 A par desta diretiva, e com o objetivo de controlar as substâncias responsáveis pela polui-

ção difusa, cumpre referir, ainda, a adoção da Diretiva 91/414/CEE, relativa à comerciali-

zação de produtos fitossanitários. 
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nam para as águas poluídas ou suscetíveis de serem poluídas), as quais 

devem ser revistas de quatro em quatro anos; criar um código de boas 

práticas agrícolas (de acordo com as características constantes do 

Anexo II e a aplicar voluntariamente pelos agricultores); e elaborar 

programas de ação para as zonas designadas como vulneráveis (arts. 

3.º a 5.º), a executar obrigatoriamente, proibindo ou restringindo, no-

meadamente, o uso de determinados fertilizantes durante certos perío-

dos de tempo ou de acordo com as características da zona vulnerável 

em questão. 

Esta diretiva, como realça KRÄMER, não define o que se deve 

entender por “águas”, pelo que, defende o aludido autor, a mesma 

aplica-se quer às águas doces quer às águas costeiras e marinhas,213 

leitura que decorre também do disposto nos Anexos I e IV da Diretiva 

91/676/CEE, sendo considerada um dos instrumentos fundamentais 

para a proteção das águas contra as pressões exercidas pela atividade 

agrícola. 

Sem prejuízo do referido, a Diretiva 91/676/CEE tem como 

objeto não só a poluição difusa decorrente do uso de fertilizantes na 

agricultura, mas também os resíduos das estações de tratamento das 

águas residuais, constituindo, deste modo, como salienta FANLO 

LORAS, um complemento da Diretiva 91/271/CEE, relativa às águas 

residuais urbanas.214 

Por fim, cumpre referir que, atualmente, a proteção das águas re-

lativamente aos nitratos de origem agrícola encontra-se integrada na 

Diretiva-Quadro da Água. 

___________ 

213 KRÄMER, Ludwig, EU Environmental Law, Sweet & Maxwell, 8.ª edição, 2016, p. 282. 
214 FANLO LORAS, Antonio, “La evolución del Derecho comunitario europeo sobre el 

agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidraulicas y su financiacion, A. Embid 

Irujo (diretor), Monografias, Editorial Civitas, 1998, p. 196. SETUÁIN MENDÍA consi-

dera, também, a Diretiva 91/676/CEE como um complemento da Diretiva 91/271/CEE. 

Ver SETUÁIN MENDÍA, Beatriz, El saneamento de las aguas residuales en el ordena-

miento español. Régimen jurídico, Colección Derecho Público, Editorial Lex Nova, junho 

2002, pp. 116-119. 
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4.2. TRANSPOSIÇÃO, PROBLEMAS DE IMPLEMENTAÇÃO E 

IMPLICAÇÕES 

A Diretiva 91/676/CEE deveria ter sido transposta pelos Estados-

membros até finais de 1993. Todavia, houve Estados que não cumpri-

ram esse desiderato oportunamente, tendo a Comissão desencadeado 

processos relativos a esse incumprimento,215 bem como em relação à 

incorreta transposição ou à falta de aplicação de algumas das suas 

disposições.216 

___________ 

215 A este propósito pode ver-se acórdão de 01/10/1998 (processo C-71/97), contra a Espa-

nha, e acórdão de 25/02/1999 (processo C-195/97), contra a Itália. 
216 Ver acórdão de 13/04/2000 (processo C-274/98), que considerou que a Espanha não 

cumpriu as obrigações decorrentes do estipulado no artigo 5.º da Diretiva 91/676/CEE, ao 

não elaborar os programas de ação aí previstos; acórdão de 07/12/2000 (processo C-

69/99), que considerou que o Reino Unido, ao não adotar todas as disposições legislati-

vas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento às obrigações 

previstas nos artigos 3.º, n.os 1 e 2, e 5.º da Diretiva 91/676/CEE, não cumpriu as obriga-

ções que lhe incumbem por força da referida diretiva; acórdão de 08/03/2001 (processo 

C-266/00), que considerou que o Luxemburgo não cumpriu as obrigações previstas nos 

artigos 5.º, n.os 4 e 6, e 10.º, n.º 1, conjugados com os Anexos II-A, III, ponto 1.3, e V, 

ponto 4, e), da Diretiva 91/676/CEE, ao não adotar todas as disposições legislativas, regu-

lamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento às mencionadas obriga-

ções; acórdão de 08/11/2001 (processo C-127/99), que considerou que a Itália, ao não 

criar programas de ação na aceção do artigo 5.º, ao não realizar as operações de controlo 

previstas no artigo 6.º, e ao não submeter à Comissão um relatório conforme previsto no 

artigo 10.º da Diretiva 91/676/CEE, não cumpriu as obrigações decorrentes daquelas dis-

posições; acórdão de 14/03/2002 (processo C-161/00), que considerou que a Alemanha 

ao não ter adotado todas as disposições legislativas, regulamentares e administrativas ne-

cessárias para dar cumprimento às obrigações enunciadas no artigo 5.º, n.º 4, alínea a), e 

no Anexo III, ponto 2, da Diretiva 91/676/CEE, não cumpriu as obrigações que lhe in-

cumbiam por força desta diretiva; acórdão de 27/06/2002 (processo C-258/00), que con-

siderou que a França, ao não proceder de forma adequada à identificação das águas poluí-

das e, consequentemente, à designação das correspondentes zonas vulneráveis, em con-

formidade com o artigo 3.º e o Anexo I da Diretiva 91/676/CEE, não cumpriu as suas 

obrigações; acórdão de 02/10/2003 (processo C-322/00), que considerou que a Holanda 

não adotou as disposições legais, regulamentares e administrativas necessárias constantes 

do artigo 5.º, n.º 4, alínea a), conjugado com o Anexo III, pontos 1, n.os 2 e 3, e 2, do arti-

go 5.º, n.º 4, alínea b), e do artigo 5.º, n.º 5, todos da Diretiva 91/676/CEE, não cumprin-

do, assim, as obrigações que lhe incumbiam por força da mencionada diretiva; acórdão 

de 11/03/2004 (processo C-396/01), que considerou que a Irlanda, ao não ter, dentro dos 

prazos fixados na Diretiva 91/676/CEE: identificado completamente as águas, nos termos 

do seu artigo 3.º, n.º 1 (de acordo com os critérios definidos no Anexo I); designado as 

zonas vulneráveis, em conformidade com o artigo 3.º, n.os 2 e/ou 4; elaborado programas 
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Não obstante, um dos grandes problemas relativos à plena aplica-

ção desta diretiva poderá residir no eficiente controlo da qualidade da 

água, o qual depende da iniciativa dos Estados-membros. 

Na verdade, para a aplicação adequada da Diretiva 91/676/CEE, 

deve-se, antes do mais, identificar as águas de modo a detetar quais 

são as que se encontram poluídas, para depois se designarem, em con-

formidade, as zonas vulneráveis e se estabelecerem os necessários 

programas de ação. Acontece que, embora a diretiva estabeleça de-

terminadas normas gerais em matéria de controlo das águas, a defini-

 
de acção, em conformidade com o artigo 5.º da mesma; e procedido de forma adequada e 

completa ao controlo e à reanálise das águas, em conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, 

alíneas a) a c), não cumpriu as obrigações que lhe incumbiam. Ver, ainda, acórdão de 

22/09/2005 (processo C-221/03), que considerou que a Bélgica não adotou, relativamente 

à região da Flandres, as medidas necessárias para executar completa e corretamente o ar-

tigo 4.º, e, mais tarde, no que respeita às regiões da Flandres e da Valónia não cumpriu as 

obrigações decorrentes dos artigos 3.º, n.os 1 e 2, 5.º e 10.º da Diretiva 91/676/CEE; acór-

dão de 13/06/2013 (processo C-193/12), que considerou que a França, ao não identificar 

como zonas vulneráveis diversas zonas caracterizadas pela presença de massas de águas 

superficiais e subterrâneas afetadas por teores excessivos de nitratos e/ou por um fenóme-

no de eutrofização, ou em risco de o ser, não cumpriu as obrigações que lhe incumbiam 

por força do disposto no artigo 3.º, n.os 1 e 4, e do Anexo I da Diretiva 91/676/CEE; 

acórdão de 04/09/2014 (processo C-237/12), que considerou que a França não adotou as 

medidas necessárias para garantir a execução completa e correta da totalidade das exigên-

cias que são impostas aos Estados-membros pelo disposto no artigo 5.º, n.º 4, 

da Diretiva 91/676/CEE, conjugado com os Anexos II, A, n.os 1 a 3 e 5, e III, n.os 1, pon-

tos 1 a 3, e 2, desta diretiva; acórdão de 20/11/2014 (processo C-356/13), que considerou 

que a Polónia ao definir de maneira insuficiente as águas suscetíveis de serem poluídas 

por nitratos de origem agrícola, ao designar de maneira insuficiente as zonas vulneráveis 

e ao ter adotado programas de ação, tal como previstos no artigo 5.º 

da Diretiva 91/676/CEE, que incluem medidas incompatíveis com esta diretiva, não cum-

priu as obrigações decorrentes do artigo 3.º da Diretiva 91/676/CEE, conjugado com o 

seu anexo, e do artigo 5.º da referida diretiva, conjugado com os seus Anexos II-A, n.º 2, 

e III, n.º 1; acórdão de 23/04/2015 (processo C-149/14), que considerou que a Grécia, ao 

não ter designado como zonas vulneráveis as zonas caracterizadas pela presença de reser-

vas de água superficiais e subterrâneas contaminadas por concentrações de nitratos supe-

riores a 50 miligramas por litro e/ou por um fenómeno de eutrofização, e ao não ter elabo-

rado os programas de ação respeitantes a essas zonas no prazo de um ano após aquela de-

signação, não cumpriu as obrigações constantes dos artigos 3.º, n.º 4, e 5.º, n.º 1, 

da Diretiva 91/676/CEE; acórdão de 21/06/2018 (processo C-543/16), que considerou 

que a Alemanha, ao não tomar medidas suplementares ou ações reforçadas assim que se 

tornou evidente que as medidas do programa de ação alemão eram insuficientes, e ao não 

rever esse programa de ação, não cumpriu as obrigações constantes do artigo 5.º, n.os 5 e 

7, da Diretiva 91/676/CEE, conjugado com os Anexos II, A, pontos 1 a 3 e 5, e com o III, 

n.º 1, pontos 1 a 3, e n.º 2. 
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ção do programa e da estratégia de controlo (como, por exemplo, a 

localização das estações, a densidade da rede, a frequência e momento 

das colheitas de amostras) incumbe aos Estados-membros. Os dados 

que vão sendo comunicados pelos Estados, no âmbito desta diretiva, 

evidenciam a existência de esforços desiguais em matéria de controlo 

da água, podendo, ainda, os mesmos nem sempre se coadunarem com 

as pressões efetivas.217 

Nos termos do último Relatório da Comissão sobre a execução 

desta diretiva,218 elaborado nos termos do artigo 11.º, com base nos 

elementos disponibilizados pelos Estado membros, relativos ao perío-

do 2012-2015, e complementados com dados do Eurostat, registou-se 

uma ligeira melhoria da qualidade das águas subterrâneas, das águas 

doces superficiais e das águas salinas (em comparação com o período 

de referência anterior, 2008-2011), embora, em alguns casos, com 

acentuadas diferenças entre os Estados-membros. Esta leitura é, ainda, 

limitada pelas diferenças existentes ao nível das redes e estratégias de 

controlo. Acresce que, no que respeita a qualidade das águas salinas, a 

dificuldade de comparação é bem maior, uma vez que, no período em 

questão, verificou-se uma grande redução, ao nível de toda a UE, do 

número de estações de controlo de qualidade destas águas. 

Por outro lado, os elementos recolhidos pela Comissão mostram 

que, a nível dos Estados-membros, continuam, ainda, a existir zonas 

com um potencial de poluição da água que não estão incluídas em 

nenhuma zona vulnerável. Além disso, regista-se que, em certas zonas 

vulneráveis identificadas, o território designado está limitado a uma 

zona reduzida em redor das estações de controlo, o que conduz a uma 

designação muito fragmentada, que põe em causa a potencial eficácia 

dos programas de ação. 

___________ 

217 Para maiores desenvolvimentos sobre esta matéria pode consultar-se o último relatório 

elaborado pela Comissão sobre a execução desta diretiva, a saber: COM(2018) 257 final, 

de 04/05/2018. 

 A este propósito cumpre destacar que, relativamente ao controlo das águas salinas super-

ficiais, Portugal registou, entre 2012 e 2015, uma redução superior a 50% das suas esta-

ções de controlo. 
218 COM(2018) 257 final, de 04/05/2018. 
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O relatório conclui, que, em termos gerais, e apesar de se obser-

varem alguns progressos, “a sobrecarga de nutrientes de origem agrí-

cola continua a ser uma das maiores pressões exercidas sobre o meio 

aquático”, e afirma que esta situação urge ser resolvida, para se alcan-

çar o bom estado ecológico das águas estabelecido na Diretiva-

Quadro da Água. 

Finalmente, devemos referir que, de acordo com o Relatório da 

Comissão Europeia sobre Portugal, intitulado “O Reexame da aplica-

ção da política ambiental 2019”, a poluição por nitratos constitui, 

também, um dos principais problemas no nosso país. Com efeito, o 

mencionado relatório indica que as pressões mais significativas sobre 

as águas de superfície e subterrâneas são da poluição difusa proveni-

ente da agricultura.219 

Em suma e em jeito de conclusão, analisado o contexto em que 

surge esta diretiva, bem como as regras que a mesma impõe, verifica-

se que as medidas adotadas no domínio da política do ambiente, mais 

concretamente para a proteção dos sistemas aquáticos, incidem sobre 

matérias relativas à agricultura, como a armazenagem e aplicação no 

solo dos compostos azotados e concernentes a determinados processos 

de gestão do solo, tudo para o controlo da qualidade das águas, em 

plena aplicação do princípio da integração, mas abstendo-se de uma 

abordagem direta sobre as descargas, daí que não faça parte do objeto 

central do nosso estudo. 

5. BREVE REFERÊNCIA ÀS NORMAS DE CONTROLO DE 

PRODUTOS 

O objeto do nosso estudo, conforme já referimos, consiste em 

averiguar em que medida as normas legislativas adotadas relativamen-

te à descarga de águas residuais, enquanto fonte de pressão sobre o 

meio hídrico, têm contribuído para a proteção do ambiente, designa-

damente, do componente ambiental “água”. Assim, apesar das Direti-

___________ 

219 SWD (2019) 129 final, de 04/04/2019, p. 24. 
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vas 73/404/CEE220 e 73/405/CEE221 terem por objetivo reduzir a polu-

ição dos cursos de água causada por detergentes espumantes persis-

tentes, a par de muitas outras diretivas relativas à utilização de deter-

minadas substâncias,222 o certo é que tais atos não fazem parte da nos-

sa investigação, na medida em que estabelecem normas sobre os pro-

dutos ou as substâncias considerados em si mesmos (prevendo que o 

seu destino possa provocar poluição hídrica) e não sobre as descargas 

propriamente ditas. 

Na verdade, tendo em consideração a utilização crescente dos de-

tergentes, e sendo eles responsáveis, em particular, pela poluição das 

águas, a UE, através da Diretiva 73/404/CEE, proibiu a colocação no 

mercado e a utilização de detergentes cuja biodegradabilidade média 

seja inferior a 90% dos agentes de superfície neles contidos; e a Dire-

tiva 73/405/CEE estabeleceu os métodos de controlo da biodegradabi-

lidade dos agentes de superfície aniónicos. 

6. ALGUMAS CONCLUSÕES SOBRE A EVOLUÇÃO 

NORMATIVA REGISTADA 

Apresentada a evolução do quadro normativo no seio da UE rela-

tivo às descargas de águas residuais, bem como os dados obtidos com 

a monitorização e que se foram dando conta, podemos formular algu-

___________ 

220 JO L 347, de 17/12/1973. Esta diretiva foi revogada, a partir de 08/10/2005, pelo Regu-

lamento (CE) 648/2004, de 31/03/2004 (JO L 104, de 08/04/2004). 
221 JO L 347, de 17/12/1973. Esta diretiva foi revogada, a partir de 08/10/2005, pelo Regu-

lamento (CE) 648/2004, de 31/03/2004 (JO L 104, de 08/04/2004). 
222 Nomeadamente, e a título exemplificativo, podem ver-se: a Diretiva 76/769/CEE, relativa 

à limitação da colocação no mercado e utilização de algumas substâncias e preparações 

perigosas; a Diretiva 67/548/CEE, relativa à classificação, embalagem e rotulagem de 

substâncias perigosas; a Diretiva 93/67/CEE, que estabelece princípios para a avaliação 

dos riscos para o homem e para o ambiente, das substâncias notificadas em conformidade 

com a Diretiva 67/548/CEE ou o Regulamento (CEE) 793/93, e o Regulamento (CE) 

1488/94, que estabelece os princípios para a avaliação dos riscos, para o homem e para o 

ambiente, associados às substâncias existentes; a Diretiva 98/8/CE, relativa à colocação 

de produtos biocidas no mercado; a Diretiva 87/18/CEE, relativa à aplicação dos princí-

pios de boas práticas de laboratório e ao controlo da sua aplicação para os ensaios sobre 

as substâncias químicas; a Diretiva 88/320/CEE, relativa à inspeção e verificação das bo-

as práticas de laboratório; a Diretiva 86/609/CEE, relativa à proteção dos animais utiliza-

dos para fins experimentais e outros fins científicos. 
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mas conclusões. Desde logo, e em primeiro lugar, cumpre notar que 

independentemente da dispersão e proliferação legislativa a que se 

assistiu, sobretudo nas duas primeiras gerações de diretivas, é possível 

identificar a adoção de instrumentos comuns para a proteção do domí-

nio hídrico, como é o caso das normas de qualidade das águas contra a 

poluição, e da utilização dos VLE para controlo das emissões de de-

terminadas substâncias, a que por vezes se juntou a utilização das me-

lhores técnicas disponíveis e a programação. É de realçar que a apli-

cação combinada de todos os instrumentos para que paulatinamente se 

evoluiu, parece-nos ser, efetivamente, a melhor solução para uma pro-

teção eficaz das águas. De facto, atenta a multiplicidade e diversidade 

das fontes de poluição (incrementadas com o incessante desenvolvi-

mento económico), bem como a complexidade e alterabilidade das 

características e disponibilidades das diferentes massas de águas, só a 

reunião dos mencionados instrumentos poderia oferecer uma resposta 

mais adequada. Não obstante, como verificamos, apesar da adoção de 

diferentes instrumentos, os resultados alcançados não corresponderam 

ao pretendido, muitas das vezes, certamente, em razão do elevado 

incumprimento das normas comunitárias, de que fomos dando conta. 

Todavia, não foi essa, obviamente, a única explicação. Na verdade, 

como veremos no próximo capítulo, aos instrumentos adotados deve-

riam, ainda, juntar-se outros de características diversas, como, por 

exemplo, a planificação, os instrumentos económicos e financeiros, a 

criminalização de determinadas condutas e a responsabilidade ambi-

ental. Além disso, os instrumentos devem ser dinâmicos e flexíveis, 

no sentido de serem capazes de acompanhar o desenvolvimento cien-

tífico e técnico, bem como as constantes alterações nos impactes que 

as pessoas constantemente vão produzindo no ambiente. 

Uma segunda conclusão que se impõe respeita à gestão no que 

concerne à quantidade da água. Efetivamente, deu-se conta da elabo-

ração de um grande número de textos normativos relativos à qualidade 

da água, com incidência sobre as descargas de águas residuais, não se 

vislumbrando, contudo, qualquer preocupação relevante com a dispo-

nibilidade ou a quantidade da água, a qual, como é sabido, se reflete 

na qualidade. Além disso, também não se observa, nas primeiras nor-



ISABEL ROCHA 

 160 

mas, uma grande sensibilidade ambiental relativamente aos ecossis-

temas dependentes das águas.223 

Uma terceira conclusão que podemos retirar da análise efetuada é 

a de que a UE começou por privilegiar o combate à poluição das 

águas superficiais, não mostrando igual fervor no que se refere à polu-

ição das águas subterrâneas e costeiras, o que, naturalmente, se terá 

refletido na ineficácia de várias medidas adotadas, atento o ciclo hi-

drológico natural da água. 

Como quarta conclusão devemos destacar que as diretivas adota-

das, como vimos, preveem determinadas medidas para alcançar os 

objetivos que fixam. No entanto, além de só entrarem em vigor atra-

vés da transposição nacional por parte de cada Estado membro, são 

razoavelmente flexíveis nos prazos que determinam de adaptação às 

novas regras, e preveem várias exceções, com evidentes prejuízos 

para os recursos hídricos. 

Do breve percurso realizado, verificamos, assim, que as Diretivas 

91/271/CEE e 91/676/CEE já referidas, bem como a DQA 

(2000/60/CE) que analisaremos autonomamente adiante, tendo em 

consideração a sua elevada relevância no domínio da água, constitu-

em, atualmente, os pilares estruturantes da política comunitária relati-

va à poluição da água, sendo absolutamente fundamentais para a pro-

teção ambiental do domínio hídrico na UE. 

Ora, designando-se as mencionadas diretivas como os pilares da 

política de combate à poluição dos recursos aquíferos, significa, desde 

logo, que existe outra legislação igualmente aplicável a essa matéria. 

Efetivamente, apesar da adoção da DQA ter como fim reunir e 

codificar a legislação dispersa, definindo uma visão e objetivos co-

muns sobre a água enquanto recurso, bem como sobre o controlo da 

___________ 

223 CANELAS DE CASTRO, a propósito da evolução da política legislativa comunitária da 

água, e em comentário à Proposta da DQA, afirma, de modo pertinente, que esta corres-

pondia ao resultado de um desenvolvimento necessário: “De entre os elementos de pro-

gresso comuns a estas Diretivas parece poder destacar-se um genérico acréscimo de sen-

sibilidade ambiental ou a centralidade crescente de tais considerações.” CANELAS DE 

CASTRO, P., “Novos Rumos do Direito Comunitário da Água: a caminho de uma revo-

lução [tranquila]?”, Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urba-

nismo e do Ambiente, ano I, tomo 1, 1998, p. 14. 
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poluição do domínio hídrico (como analisaremos mais detalhadamen-

te adiante), continua a verificar-se, ainda, a existência de uma profu-

são de normas em vários diplomas diferentes. Esta profusão contribui 

para uma elevada fragmentação normativa, como veremos no capítulo 

seguinte, em claro detrimento, no nosso entendimento, da sua aplica-

ção eficaz, bem como da eficiente proteção das águas. 

Com efeito, e em síntese, podemos afirmar que a proteção do 

domínio hídrico pelo prisma ambiental, por parte da UE, foi crescendo 

e beneficiando de múltiplas medidas avulsas ao longo dos tempos, 

“consolidando-se” e sendo expressamente acolhida com a aprovação 

da DQA, como veremos no próximo capítulo. 





CAPÍTULO III – QUADRO 

NORMATIVO VIGENTE DA 

UNIÃO EUROPEIA RELATIVO 

ÀS DESCARGAS DE ÁGUAS 

RESIDUAIS 

Elaborado o estudo sobre a evolução normativa no que respeita ao 

controlo das descargas de águas residuais com a finalidade da prote-

ção ambiental dos recursos hídricos, é altura, agora, de apresentar o 

quadro normativo atualmente em vigor relativo a esta matéria e ainda 

não abordado. 

Antes disso, impõe-se, todavia, fazer um breve enquadramento 

sobre o “bom estado” das águas e os princípios da prevenção e da 

precaução. 

1. ESPECIAL REFERÊNCIA À RELAÇÃO DO “BOM 
ESTADO” DAS ÁGUAS COM OS PRINCÍPIOS DA 

PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO 

Os princípios comuns associados ao direito e à política ambien-

tais, atualmente consagrados no artigo 191.º, n.º 2, do TFUE, entre os 

quais os princípios do poluidor-pagador, da prevenção e da precaução, 

estão essencialmente relacionados com o conceito de desenvolvimen-

to sustentável; e traduzem-se sobretudo em regras gerais de atuação 

dos decisores políticos. 

Apesar do princípio do poluidor-pagador ter sido um dos primei-

ros a ser reconhecido pela UE e a merecer assento no domínio da polí-
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tica comunitária do direito do ambiente e no Tratado de Roma,224 po-

demos afirmar que, na definição e implementação da política das 

águas, com o objetivo de resolver o problema da poluição na sua ori-

gem, a UE tem vindo, paulatinamente, a dar grande relevância aos 

princípios da prevenção e da precaução.225 Com efeito, sem prejuízo 

___________ 

224 De facto, mesmo antes da sua consagração no Tratado de Roma, com o Ato Único Euro-

peu, o princípio do poluidor-pagador foi expressamente referido já no primeiro Programa 

de Ação em Matéria de Ambiente, considerando-o ARAGÃO, num estudo aprofundado 

sobre o mesmo, como o princípio fundamental da política comunitária do ambiente 

(ARAGÃO, Maria Alexandra, “O Princípio do Poluidor Pagador – Pedra Angular da Po-

lítica Comunitária do Ambiente”, Série – Direito Ambiental para o Século XXI, vol. 1, 

2014, pp. 49 e ss.). 
225 Há autores, como KRÄMER, que consideram que estes princípios devem ser tratados 

como sinónimos, na medida em que, na prática, são usados quase sempre em conjunto, 

não havendo uma definição no TFUE para qualquer um deles (cfr. supra nota 36 sobre o 

princípio da precaução). KRÄMER afirma não existir, por isso, qualquer valor legal adi-

cional para qualquer um deles (KRÄMER, Ludwig, EU Environmental Law, Sweet & 

Maxwell, 8.ª edição, 2016, p. 25). 

 PEREIRA DA SILVA, bastante crítico de certos entendimentos àcerca do princípio da 

precaução, considera preferível adotar-se um conteúdo mais amplo para o princípio da 

prevenção, nele se abrangendo, com critérios de razoabilidade, todos os perigos e riscos, 

entendendo ser desnecessária a via da precaução. Na prática, o referido autor defende a 

construção de um ampla noção de precaução (PEREIRA DA SILVA, Vasco, Direito Am-

biental Contemporâneo, Prevenção e Precaução, Juruá Editora, Curitiba, 2009, pp. 16 e 

ss.). 

 Com uma linha de raciocínio algo semelhante à dos autores citados, AMADO GOMES 

defende a inutilidade prática do princípio da precaução, tendo em consideração a lógica e 

as potencialidades da prevenção (AMADO GOMES, Carla, Risco e Modificação do Acto 

Autorizativo Concretizador de Deveres de Protecção do Ambiente, Coimbra Editora, 

2007, p. 419). Todavia, posteriormente à introdução deste princípio no ordenamento jurí-

dico português [cfr. artigo 3.º, al. c), da Lei de Bases da Política do Ambiente, de 2014], 

AMADO GOMES escreveu que não pode afirmar-se agora que “a lógica da precaução 

não tem consagração”, havendo que retirar as necessárias consequências dessa situação. 

A este propósito veja-se a interessante análise da autora sobre a jurisprudência portuguesa 

à luz deste princípio (cfr. AMADO GOMES, Carla, Tutela Contenciosa do Ambiente. 

Uma amostragem da jurisprudência nacional 2019, Faculdade de Direito da Universida-

de de Lisboa, ICJP, julho de 2019, pp. 15 e ss.).    

 Outros autores, como SADELEER, reconhecem o valor normativo autónomo do princípio 

da precaução, afirmando este autor que o princípio da precaução atua no âmbito do risco 

incerto (incerteza científica), sendo este o ponto chave que distingue ambos os princípios. 

Em síntese, afirma “Los riesgos cuya existencia, probabilidad y alcance se conocen es-

tarían llamados a ser gestionados mediante la actividade preventiva, mientras que la ac-

tividad precautoria está llamada a gestionar las amenazas inciertas.” [SADELEER, Ni-

colas, “Reflexiones sobre el estatuto jurídico del principio de precaución”, Estudios de 

Derecho Ambiental Europeo, Lete argitaletxea, 2006, pp. 277 e ss.]. 
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da aplicação de outros princípios, como o do poluidor-pagador, para 

corrigir os efeitos negativos já ocorridos, vêm ganhando maior desta-

que os princípios que têm como objetivo prevenir os efeitos negativos 

da poluição, e a que poderemos juntar o mais recente princípio da não 

regressão em matéria ambiental, ainda que não reconhecido de forma 

expressa nem nos Tratados nem na legislação da água.226 

Nos termos do artigo 1.º da DQA, o objetivo consiste em estabe-

lecer um enquadramento para as águas superficiais e subterrâneas que, 

entre o mais, evite a continuação da degradação. Com efeito, como 

salienta AMAYA ARIAS, no conceito da manutenção do “bom esta-

do” das águas e, mais concretamente, na obrigação de não deteriora-

 
 No mesmo sentido, em estudo aprofundado sobre o princípio da precaução, ARAGÃO 

defende, de forma veemente e amplamente sustentada, a autonomia deste princípio face 

ao da prevenção, considerando que este não é “um princípio de medo ou de irracionali-

dade, nem cria insegurança jurídica na gestão do risco”, como defendem alguns autores. 

Pelo contrário, diz, é um princípio racional e cientificamente fundado, ajudando a atenuar 

a insegurança jurídica, e afirma que “a precaução destina-se a limitar os riscos ainda hi-

potéticos ou potenciais, enquanto a prevenção visa controlar os riscos comprovados”, 

designando o princípio da precaução como “próativo” e o princípio da prevenção como 

“reativo” (ARAGÃO, Maria Alexandra, “Princípio da precaução: Manual de instruções”, 

CEDOUA – Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e 

do Ambiente, n.º 22, 2008, 2.º semestre, pp. 14 e ss.). Em publicação anterior, ARAGÃO 

designa, ainda, o princípio da precaução como “in dubio pro ambiente”. (“O Princípio do 

Poluidor Pagador – Pedra Angular da Política Comunitária do Ambiente”, Série – Direito 

Ambiental para o Século XXI, vol. 1, 2014, p. 150). 

 Em face do exposto e tendo em consideração a evolução, o enquadramento e a aplicação 

que a doutrina e jurisprudência vêm fazendo, a posição mais acertada, no nosso entendi-

mento, é a que considera que estamos perante princípios autónomos, embora não nos 

chocasse uma solução normativa futura que os fundissem num único princípio, atenta a 

sua complementariedade. 
226 O princípio da não regressão em matéria ambiental foi formulado na Conferência do Rio 

+20. De acordo com este princípio, os poderes públicos não devem suprimir ou alterar o 

quadro normativo, no sentido de reduzir as exigências impostas, a não ser em situações 

excecionais, quando se demonstre a necessidade de proteger interesses superiores. Sobre 

o princípio da não regressão e sua interação com a DQA, pode ver-se AMAYA ARIAS, 

Ángela María, “El principio de no regresión en materia ambiental y la directiva marco de 

aguas”, Agua, Energía, Cambio Climático y outros Estudios de Derecho Ambiental, co-

ordenação de Antonio Embid Irujo, Thomson Reuters Aranzadi, 1.ª edição, 2015, pp. 107 

e ss. 

 EMBID IRUJO entende que ao afirmar-se que o direito deve preocupar-se com a conser-

vação e melhoria das águas ou, pelo menos, com a sua não deterioração, tal corresponde 

ao princípio de não regressão (cfr. EMBID IRUJO, Antonio, “El Derecho de Aguas del 

siglo XXI”, Tratado de Derecho de Aguas, tomo II, Universidad Externado de Colombia, 

2018, p. 29. 
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ção,227 consagrados na DQA, pode encontrar-se uma manifestação 

implícita do aludido princípio.228 Todavia, atenta a inexistência de 

qualquer referência expressa ao princípio da não regressão, focar-nos-

emos apenas nos mencionados princípios da prevenção e da precau-

ção, que, como dissemos, orientam de modo privilegiado o legislador, 

como teremos oportunidade de verificar aquando da análise da DQA. 

Na verdade, para se atingirem os objetivos delineados na gestão 

das águas, essencialmente o de alcançar o “bom estado” das águas 

doces229 e salgadas, como resulta da breve descrição do objeto e obje-

tivos essenciais da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, a que nos 

referiremos, bem como da exposição que se fará sobre a DQA, é abso-

lutamente essencial a aplicação dos princípios de atuação preventiva, 

ou seja, antes da ocorrência da poluição. Isto porque, como é sabido, 

há danos irreversíveis ou de muito difícil reparação, não só nas águas 

subterrâneas (dado que tanto a sua formação como a sua renovação se 

processam em longos períodos de tempo), mas também nos ecossis-

temas aquáticos. Como realçava MARTÍN MATEO, no direito do 

ambiente a “coação a posteriori” é particularmente ineficaz em grande 

número de situações.230 

Atento o exposto, e apesar da aplicação destes princípios não ser, 

por si só, uma panaceia para se alcançar o “bom estado” de todas as 

águas, a sua intervenção revela-se de grande importância, como tere-

mos oportunidade de ver. 

Assim, e ainda que sem qualquer preocupação de enunciação 

exaustiva de todas as situações que evidenciam a predominância dos 

mencionados princípios no âmbito da gestão das águas, um exemplo 

___________ 

227 Sobre a obrigação de não deterioração, ver artigo 4.º, n.º 1, alínea a), subalínea i) (para as 

águas superficiais) e alínea b), subalínea i) (para as águas subterrâneas), embora sejam 

contempladas algumas exceções (cfr. art. 4.º, n.º 7). 
228 Cfr. AMAYA ARIAS, Ángela María, “El principio de no regresión en materia ambiental 

y la directiva marco de aguas”, Agua, Energía, Cambio Climático y outros Estudios de 

Derecho Ambiental, coordenação de Antonio Embid Irujo, Thomson Reuters Aranzadi, 

1.ª edição, 2015, pp. 116 e ss. 
229 Alcançar um “bom estado” para as águas doces significa assegurar um bom estado ecoló-

gico e químico nas águas de superfície e um bom estado quantitativo e químico nas águas 

subterrâneas. 
230 MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de Derecho Ambiental, vol. I, Ed. Trivium, Madrid, 

1991, p. 93. 
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ilustrativo dessa abordagem consiste na introdução da obrigação de 

planeamento hídrico como instrumento central da política das águas, a 

qual será objeto do nosso estudo quer no âmbito da UE quer a nível 

nacional. 

Com particular relevo na implementação do princípio da preven-

ção, pese embora não sejam instrumentos apenas direcionados para a 

proteção do domínio hídrico, devemos ainda destacar a aprovação da 

AIA, da PCIP e do estabelecimento de valores-limite de emissão. 

Além disso, um bom exemplo da aplicação do princípio da prevenção, 

no âmbito da gestão da qualidade das águas, é o recurso à utilização 

das melhores tecnologias disponíveis prevista na DQA. 

Outro exemplo que podemos adiantar, relativamente à consagra-

ção do princípio da precaução, é o que consta da DQEM. De acordo 

com o estabelecido no artigo 14.º, n.º 4, sempre que haja risco signifi-

cativo para o ambiente marinho, e desde que os custos não sejam des-

proporcionais, os Estados-membros são obrigados a adotar medidas 

específicas para prevenir esses riscos. 

Por último, ainda no que diz respeito à aplicação do princípio da 

precaução, e embora com incidência indireta sobre a proteção do esta-

do das águas, cumpre sublinhar a adoção de medidas específicas e 

rigorosas sobretudo no que respeita a atividades perigosas e potenci-

almente mais poluentes, como foi o caso, por exemplo, da adoção da 

Diretiva 2012/18/UE,231 de 4 de julho, relativa ao controlo dos perigos 

associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. 

Esta diretiva estabelece várias medidas de precaução ou de segurança, 

a fim de reduzir os riscos e evitar a ocorrência de possíveis acidentes 

graves que possam decorrer de certas atividades industriais, bem co-

mo para a limitação das suas consequências para a saúde humana e 

também para o ambiente. 

___________ 

231 Que alterou e subsequentemente revogou a Diretiva 96/82/CE. 
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2. NORMAS COM INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O 

CONTROLO DAS DESCARGAS DE ÁGUAS RESIDUAIS 

A UE dispõe, hoje, de um amplo conjunto de normas para, sob o 

prisma ambiental, controlar e prevenir a poluição das águas causada 

pelas fontes tópicas. Podemos dividir esse complexo normativo ou 

corpus jurídico, no nosso entendimento, em dois grandes grupos de 

normas. Um que reúne os diplomas com incidência direta sobre a ma-

téria objeto do nosso estudo (o controlo das descargas das águas resi-

duais), e que será analisado mais aprofundadamente; e outro relativo à 

legislação com incidência apenas indireta sobre o tema que nos ocupa, 

ao qual apenas faremos uma breve referência, tal como se procedeu a 

propósito da evolução do quadro normativo relativo à proteção das 

águas na UE. 

O conjunto de normas da UE que têm como objetivo, em primeira 

linha, o controlo das descargas de águas residuais, com a finalidade de 

proteção ambiental do domínio hídrico, é aquele que constitui o âma-

go do nosso trabalho. São essas as normas que apelidamos como de 

incidência direta sobre o controlo das descargas de águas residuais, 

embora possam deter relevâncias distintas, e, por isso, sujeitas a um 

maior ou menor aprofundamento, em conformidade com a sua impor-

tância. 

Fazem parte dessas normas, fulcrais para a nossa temática: 

– a Diretiva 91/271/CEE, relativa às águas residuais urbanas, 

já referida e explanada; 

– a DQA, que será analisada adiante autonomamente;232 

– a Diretiva 2006/118/CE,233 adotada em conformidade com a 

DQA, a que já fizemos uma breve alusão, relativa à proteção 

das águas subterrâneas contra a poluição e a deterioração; 

– a Diretiva 2008/105/CE,234 também adotada nos termos da 

DQA, e que estabelece normas de qualidade ambiental para 

as substâncias prioritárias e outros poluentes; e 

___________ 

232 Ver ponto 4 deste capítulo. 
233 Diretiva de 12/12/2006, publicada no JO L 372, de 27/12/2006. 
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– a Diretiva 2010/75/UE,235 relativa às emissões industriais 

(designada por DEI), conhecida e denominada, anteriormen-

te, como “prevenção e controlo integrados da poluição”. 

Procederemos, de seguida, a uma breve análise de cada uma de-

las, com exceção das duas primeiras, atendendo às razões já explicita-

das. 

2.1. A PROTEÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

A proteção das águas subterrâneas, como vimos, foi objeto de re-

gulação por parte da UE, em 1980, com a aprovação da Diretiva 

80/68/CEE. Todavia, as normas estabelecidas eram bastante incipien-

tes.236 Além disso, conforme anteriormente referido, as águas subter-

râneas contaminadas não eram alvo de proteção ou de qualquer medi-

da de recuperação e a sua gestão encontrava-se autonomizada, isto é, 

sem qualquer conexão ou relação com a gestão das restantes massas 

de água. 

Ora, tendo em consideração o ciclo da água, a sua gestão integra-

da mostrava-se não só necessária como essencial, havendo autores que 

há muito a reclamavam,237 o que viria a ser plasmado na DQA. 

Foi nesse contexto, e com a adoção da DQA, que reconheceu a 

importância de evitar a deterioração do estado de todas as massas de 

água (subterrâneas incluídas), bem como o objetivo de alcançar um 

bom estado das águas subterrâneas, devendo ser identificada e inverti-

da qualquer tendência significativa e persistente para o aumento de 

concentração de poluentes, que se procedeu à aprovação da Diretiva 

2006/118/CE. De facto, esta diretiva foi adotada ao abrigo do disposto 

na DQA, salientando, no seu preâmbulo, entre o mais, que “as águas 

subterrâneas representam as massas de água doce mais sensíveis e 

 
234 Diretiva de 16/12/2008, publicada no JO L 348, de 24/12/2008, alterada pela Diretiva 

2013/39/UE. 
235 JO L 334 de 17/12/2010. Esta diretiva revogou a Diretiva 2008/1/CE (Diretiva PCIP) a 

partir de 07/01/2014. 
236 Nesse sentido, ver SANZ RUBIALES, Íñigo, Los vertidos en aguas subterráneas – Su 

régimen jurídico, Monografías Jurídicas, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 227 e ss. 
237 Neste sentido, inter alia, ver PÉREZ PÉREZ, Emílio, “La Gestión Integral de las Aguas 

Superficiales y Subterráneas”, Aplicación en España de la Directiva Europea Marco de 

Aguas, AAVV, Ecoiuris, 2003, pp. 181-182. 
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importantes da União Europeia” (considerando 2), sendo imperativo 

para a proteção do ambiente “evitar, prevenir ou reduzir as concen-

trações prejudiciais de poluentes nocivos” nessas águas (consideran-

do 5). 

Na verdade, a DQA, reconhecendo a necessidade de desenvolver 

uma política comunitária integrada no domínio das águas (conside-

rando 8), veio estabelecer um enquadramento para a proteção das 

águas de superfície interiores, das águas de transição, das águas cos-

teiras e também das águas subterrâneas, prevendo, entre o mais, a ne-

cessidade de assegurar a redução gradual da poluição das águas sub-

terrâneas e de evitar a agravação da sua poluição (cfr. art. 1.º, al. d). 

Para esse efeito, enuncia os objetivos a alcançar para estas águas, bem 

como a monitorização do seu estado [cfr. arts. 4.º, n.º 1, al. b), e 8.º, 

respetivamente]. Além disso, como regra, a DQA proíbe as descargas 

diretas de poluentes nas águas subterrâneas (cfr. art. 11.º, n.º 3, al. j), 

estabelecendo, no artigo 17.º, várias estratégias para prevenir e contro-

lar a poluição das águas subterrâneas. 

É nessa sequência que a Diretiva 2006/118/CE, alterando o para-

digma da diretiva anterior (Diretiva 80/68/CEE), preconiza a adoção 

de medidas de prevenção e de controlo da poluição das águas subter-

râneas, através do estabelecimento de normas de qualidade238 e limia-

res,239 incluindo critérios para a avaliação do estado químico das 

águas e para identificação de tendências significativas e persistentes 

___________ 

238 Para efeitos da Diretiva 2006/118/CE, entende-se, por “ ‘norma de qualidade das águas 

subterrâneas’, a norma de qualidade ambiental expressa em termos de concentração de 

um dado poluente, grupo de poluentes ou indicador de poluição nas águas subterrâneas 

que, tendo em vista a proteção da saúde humana e do ambiente, não deveria ser excedi-

da” (cfr. art. 2.º, 1). 
239 Para efeitos da Diretiva 2006/118/CE, entende-se, por “ ‘limiar’, a norma de qualidade 

das águas subterrâneas fixada pelos Estados-membros em conformidade com o artigo 

3.º” (cfr. art. 2.º, 2). Os limiares podem ser estabelecidos a nível nacional, a nível da regi-

ão hidrográfica ou da parte da região hidrográfica internacional situada no território de 

um Estado-membro, ou a nível da massa ou grupo de massas de águas subterrâneas, e de-

vem ser publicados nos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica. 
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para o aumento das concentrações de poluentes, bem como para a 

definição de medidas de inversão dessas tendências. 

Deste modo, atualmente, a proteção jurídica das águas subterrâ-

neas está contemplada na DQA, mas também, em especial, na Direti-

va 2006/118/CE (considerada “diretiva filha”), tendo esta sido adota-

da nos termos previstos na DQA (cfr. art. 17.º da DQA). A Diretiva 

2006/118/CE estabelece, pois, requisitos adicionais, específicos e 

complementares às linhas gerais traçadas pela DQA. 

Com efeito, a DQA, no que respeita às águas subterrâneas, esta-

belece como objetivo que elas alcancem, em 2015,240 um “bom esta-

do” em termos quantitativos e químicos, que define como sendo “o 

estado em que se encontra uma massa de águas subterrâneas quando 

os seus estados quantitativo e químico são considerados, pelo menos, 

‘bons’”241 (cfr. art. 2.º, ponto 20). Assim, relativamente às águas sub-

terrâneas, não se lhes aplica o critério do bom estado ecológico que 

abordaremos adiante quanto às águas superficiais. 

Por sua vez, analisada a Diretiva 2006/118/CE, que, em comple-

mento da DQA, veio estabelecer medidas específicas destinadas a 

prevenir ou a limitar a introdução, tanto direta como indireta, de polu-

entes nas águas subterrâneas, parece-nos que a mesma está essencial e 

fortemente orientada para a proteção das águas subterrâneas destina-

das a captação para o consumo humano. 

Não obstante, a Diretiva 2006/118/CE afirma que “Deverá reali-

zar-se um trabalho de investigação para definir melhores critérios de 

garantia da qualidade e da proteção das águas enquanto ecossiste-

ma” (considerando 20), sendo de realçar que, na senda da DQA, tem 

como objetivo a prevenção da deterioração do estado das águas sub-

terrâneas (cfr. art. 1.º, n.º 2). 

Assim, e embora, à semelhança da DQA, a Diretiva 2006/118/CE 

também não faça referência ao estado ecológico das águas subterrâ-

___________ 

240 Salvo em determinadas situações excecionais, podendo essa data ser prorrogada até 2021 

ou, no máximo, até 2027 [cfr. art. 4.º, n.º 1, al. a), subalínea ii), da DQA]. 
241 Para se aferir do “bom” estado químico e quantitativo das águas, ver, respetivamente, 

quadros 2.3.2 e 2.1.2 do Anexo V da DQA, bem como o Anexo III da Diretiva 

2006/118/CE. 
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neas, importa salientar que introduz um avanço significativo quanto à 

proteção ambiental destas águas. Na verdade, determina que os Esta-

dos-membros procedam à identificação de tendências significativas e 

persistentes para o aumento das concentrações de poluentes e definam 

medidas para a inversão dessas tendências, as quais devem ser inte-

gradas nos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH)242 (cfr. 

art. 5.º). 

Finalmente, é de referir que o artigo 6.º da Diretiva 2006/118/CE, 

em conformidade do que ocorria anteriormente, impõe a necessidade 

de se estabelecer uma distinção entre substâncias perigosas, cuja in-

trodução deve ser evitada, e outros poluentes, cuja introdução deverá 

ser limitada. Para essa distinção deve recorrer-se ao Anexo VIII da 

DQA, que enumera os principais poluentes relevantes para o meio 

aquático. Porém, estatui-se, ainda, que, em determinadas circunstân-

cias, os Estados-membros estão autorizados a conceder isenções das 

medidas que visam prevenir ou limitar a introdução de poluentes nas 

águas subterrâneas, devendo, contudo, tais isenções basear-se em cri-

térios transparentes e especificados nos PGBH. 

Em face do exposto, apreciadas as normas constantes do atual 

quadro jurídico relativo à proteção das águas subterrâneas, e embora 

ainda se consagre um conjunto de exceções às regras fixadas, pode-

mos afirmar que se descortina uma evolução bastante positiva quanto 

à previsão, em sede normativa, da sua proteção ambiental. De facto, 

embora o regime estabelecido evidencie uma preocupação em prote-

ger estas águas da poluição, de forma a assegurar a sua qualidade co-

mo fonte de abastecimento de água para consumo humano, também 

revela o intuito de proteger as águas superficiais e os ecossistemas 

hídricos associados. 

Uma última nota para reafirmar, no que tange o objeto da nossa 

tese, que o regime jurídico aplicável às águas subterrâneas proíbe, em 

regra, as descargas diretas de poluentes, não sendo admissível, por 

___________ 

242 O planeamento como instrumento de gestão, bem como os Planos de Gestão de Bacia 

Hidrográfica, introduzidos na UE pela DQA, serão objeto de análise no ponto 4.3. deste 

capítulo. 
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isso, a descarga de águas residuais para as mesmas [cfr. art. 11.º, n.º 3, 

al. j) da DQA]. 

2.2. O CONTROLO DAS DESCARGAS DE SUBSTÂNCIAS PRIORITÁRIAS E 

OUTROS POLUENTES 

A Diretiva 2008/105/CE foi aprovada no âmbito do sexto Pro-

grama de Ação em Materia do Ambiente, que advertiu para a necessi-

dade de elaborar legislação específica no domínio da política da água, 

e de acordo com o previsto nos artigos 4.º, n.º 1, e 16.º, n.os 1 e 8, da 

DQA. Esta diretiva veio estabelecer normas de qualidade ambiental 

para as substâncias prioritárias e outros poluentes, a fim de alcançar 

um bom estado químico das águas de superfície, procedendo à revo-

gação de várias diretivas da década de 80 do século XX (atrás referi-

das). Por outro lado, procedeu à alteração do Anexo X da DQA, atua-

lizando a lista das substâncias prioritárias no domínio da política da 

água. 

Esta diretiva, tal como a que analisamos anteriormente, foi adota-

da no contexto da DQA, sendo igualmente uma “diretiva filha”, isto é, 

elaborada em complemento das normas gerais constantes da Diretiva 

2000/60/CE, mas com um objeto distinto. Com efeito, enquanto a 

Diretiva 2006/118/CE tem como objeto as águas subterrâneas, a Dire-

tiva 2008/105/CE destina-se a regular as águas superficiais. O objeti-

vo desta diretiva consiste, pois, em reduzir gradualmente a poluição 

provocada por substâncias prioritárias e fazer cessar ou suprimir pro-

gressivamente as emissões, descargas e perdas de substâncias perigo-

sas prioritárias, de modo que as águas superficiais atinjam os objeti-

vos de qualidade delineados na DQA. Fá-lo através da fixação, a nível 

comunitário, de normas de qualidade ambiental, em conjugação com o 

controlo de emissões de substâncias prioritárias de fontes tópicas e 

difusas na sua origem já assegurado pela DQA. 

A Diretiva 2008/105/CE, tal como a diretiva relativa às águas 

subterrâneas, afirma que as medidas adotadas para o seu cumprimento 

devem ser integradas nos PGBH, o que é compreensível, na medida 

em que estes, como veremos adiante, devem reunir todas as medidas 

adotadas para proteção das águas. 
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A diretiva em análise foi alterada pela Diretiva 2013/39/UE,243 

que procedeu a uma revisão da lista prioritária de substâncias e das 

normas de qualidade da água, tendo em consideração os novos dados 

científicos e técnicos alcançados, nos termos do disposto no artigo 

16.º, n.º 4, da DQA. A aludida diretiva procedeu também a uma se-

gunda alteração do Anexo X da DQA. As alterações introduzidas con-

sistiram na identificação de novas substâncias para ação prioritária e 

no estabelecimento de normas de qualidade para essas novas substân-

cias; na atualização das normas de qualidade para determinadas subs-

tâncias existentes, em função do progresso cientifico; e na estatuição 

de normas de qualidade no biota para algumas substâncias prioritárias 

existentes e algumas novas substâncias prioritárias identificadas, ten-

do em atenção que algumas substâncias se acumulam no biota e não 

são detetáveis na água. 

Em conclusão, podemos afirmar que esta legislação de combate 

específico à poluição química das águas de superfície representa uma 

clara intenção do legislador em proteger a água não só no que respeita 

à ameaça que essa poluição constitui para a saúde humana, mas tam-

bém para o ambiente e os organismos aquáticos. 

2.3. CONTROLO DAS EMISSÕES INDUSTRIAIS – A ANTERIORMENTE 

DENOMINADA PREVENÇÃO E CONTROLO INTEGRADOS DA POLUIÇÃO 

A Diretiva 2010/75/UE, relativa às emissões industriais, cujas 

predecessoras nasceram com o propósito de evitar a transferência de 

poluição de um meio para o outro,244 tem como objetivo controlar as 

___________ 

243 JO L 226, de 24/08/2013. 
244 Como já se referiu, foi a publicação da Diretiva 96/61/CE, de 24 de setembro, relativa à 

PCIP (com as alterações que lhe foram introduzidas pela Diretiva 2003/35/CE, de 26 de 

maio, codificada pela Diretiva 2008/1/CE, de 15 de janeiro), que marcou o início da con-

cretização de uma nova política de controlo integrado das várias fontes de poluição decor-

rentes do exercício de determinadas atividades industriais. A PCIP introduziu, efetiva-

mente, uma nova abordagem às tradicionais estratégias setoriais de combate à poluição. 

 Para um estudo detalhado sobre a evolução e críticas relativas ao regime jurídico da 

prevenção e controlo integrados da poluição, pode ver-se BELL, Stuart, et al., Envi-

ronmental Law, 9.ª edição, Oxford University Press, 2017, pp. 492-527. 

 Ver ainda, supra, a nota de rodapé n.º 79. 
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emissões de determinadas indústrias, estabelecendo um processo inte-

grado de licenciamento.245 Esta diretiva contém regras para prevenir e 

controlar a poluição na água, na atmosfera e nos solos, bem como para 

a gestão dos resíduos, para a eficiência energética e para a prevenção 

de acidentes, tudo de modo a alcançar um elevado nível de proteção 

do ambiente no seu todo. 

Assim, estão abrangidas pelo cumprimento desta diretiva apenas 

certas atividades económicas, a que está potencialmente associada 

uma poluição que se considera significativa e que é definida de acordo 

com a natureza e/ou a capacidade de produção das instalações. 

Esta diretiva, apesar de não se dirigir especificamente à proteção 

das águas, tem, conforme já referido quanto às diretivas que a antece-

deram, implicações relevantes no controlo das descargas de efluentes 

das grandes instalações. Além disso, introduz, ex novo, a obrigação de 

se apresentar, com o pedido de licenciamento ou autorização, um rela-

tório de base que inclua informações que permitam determinar o esta-

do de contaminação do solo e das águas subterrâneas, de modo que 

seja possível estabelecer uma comparação quantitativa com o estado 

do local após a cessação definitiva das atividades. 

A Diretiva 2010/75/UE aplica-se às atividades industriais poluen-

tes referidas nos Capítulos II a VI, e define poluição como: 

“a introdução direta ou indireta, por ação humana, de 

substâncias, de vibrações, de calor ou de ruído no ar, na 

água ou no solo, suscetíveis de prejudicar a saúde hu-

mana ou a qualidade do ambiente e de causar deteriora-

ções dos bens materiais ou deterioração ou entraves ao 

usufruto do ambiente ou a outras utilizações legítimas 

deste último” (cfr. art. 3.º, n.º 2). 

___________ 

245 A Diretiva 2010/75/UE foi transposta para o nosso ordenamento jurídico pelo Decreto-

Lei n.º 127/2013, de 30/08, o qual estabelece o Regime de Emissões Industriais (REI), 

aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição, bem como as regras destina-

das a evitar e/ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos, a 

fim de alcançar um elevado nível de proteção do ambiente no seu todo, encontrando-se no 

Anexo I deste diploma as atividades abrangidas. 
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De acordo com esta diretiva, e com vista ao controlo da poluição, 

as atividades industriais por si abrangidas, para poderem laborar, têm 

de obter uma licença ambiental integrada. Assim, as licenças deverão 

incluir todas as medidas que sejam necessárias para alcançar um grau 

elevado de proteção do ambiente nos seus vários componentes, entre 

os quais a água, de modo a assegurar que a instalação funcione de 

acordo com os princípios gerais que regem as obrigações do operador 

(cfr. art. 11.º). Nesse quadro, a licença ambiental deve incluir os valo-

res-limite de emissão de substâncias poluentes, ou parâmetros ou me-

didas técnicas equivalentes, e os requisitos adequados à proteção dos 

solos e das águas subterrâneas, bem como as medidas de controlo 

aplicáveis (cfr. art. 14.º). 

Com o fim de limitar os desequilíbrios, no seio da UE, relativa-

mente ao nível das emissões das atividades industriais e evitar distor-

ções da concorrência, esta diretiva estabelece que as condições de 

licenciamento devem ser definidas com base nas melhores técnicas 

disponíveis constantes das decisões aprovadas pelo procedimento de 

comité, designadas “conclusões MTD” (Melhores Técnicas Disponí-

veis) (cfr. art. 15.º, n.º 3). Todavia, por razões de carácter económico, 

em determinadas circunstâncias específicas, quando a aplicação de 

valores de emissão associados às melhores técnicas disponíveis impli-

quem custos desproporcionadamente elevados em relação aos benefí-

cios ambientais recolhidos, admite-se a fixação de valores-limite de 

emissão menos rigorosos (cfr. art. 15.º, n.º 4). Contudo, prevê-se que 

tais situações deverão basear-se numa avaliação que demonstre essas 

circunstâncias, não devendo ser gerada uma poluição significativa. 

Fica, no entanto, deste modo, aberta a possibilidade de derrogação da 

aplicação das melhores técnicas disponíveis, o que, obviamente, não 

constitui a melhor opção para a proteção do ambiente. 

Sem prejuízo do referido, e com a preocupação de acompanhar o 

constante desenvolvimento técnico, esta diretiva prevê que as condi-

ções de licenciamento devem ser objeto de reexames periódicos e, 

quando necessário, atualizadas, em especial aquando da aprovação de 

novas “conclusões MTD” ou da atualização das mesmas (cfr. art. 

21.º). 
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Finalmente, com o intuito de garantir a sua aplicação e cumpri-

mento efetivos, esta diretiva estabelece, por um lado, que os operado-

res devem comunicar regularmente, às autoridades competentes, in-

formações sobre o cumprimento das condições de licenciamento, e, 

por outro, que os Estados-membros devem assegurar que as autorida-

des competentes adotem as medidas necessárias em caso de incum-

primento da diretiva, devendo prever um sistema periódico de inspe-

ções ambientais (cfr. art. 23.º). 

Tendo em consideração o abreviadamente exposto, cumpre sali-

entar que a adoção desta diretiva, bem como das suas antecessoras, 

representa uma evolução no que respeita à política comunitária do 

ambiente, e também das águas, digna de registo. Na verdade, procede-

se de forma pioneira à proteção integrada de vários componentes am-

bientais, evitando-se a transferência de um meio para o outro. Intro-

duz-se de forma consistente o recurso às melhores técnicas disponí-

veis como meio de controlo da poluição, prevendo-se a sua necessária 

atualização em função do progresso técnico, conferindo-lhe, assim, a 

necessária adaptabilidade para uma eficaz proteção do ambiente. Por 

fim, impõe-se que os Estado membros devem garantir o cumprimento 

da diretiva, instituindo um sistema periódico de inspeções ambientais, 

medida inovadora, que nos parece de louvar. 

3. BREVE ALUSÃO ÀS NORMAS COM INCIDÊNCIA 

INDIRETA SOBRE O OBJETO DA NOSSA INVESTIGAÇÃO 

Conforme já dissemos, no nosso entendimento, o controlo e a 

prevenção da poluição das águas causada pelas fontes tópicas pode 

dividir-se em dois grandes grupos de normas: as normas com incidên-

cia direta sobre o controlo das descargas de águas residuais – objeto 

da nossa investigação –, que acabamos de abordar, e as normas com 

incidência indireta no tema do nosso trabalho, às quais apenas fare-

mos uma breve referência. 

Chamamos normas com incidência indireta ao conjunto das nor-

mas cujo objetivo não consiste no controlo das descargas de águas 

residuais, mas que, conjugadas com as normas de incidência direta, 
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acabam por contribuir para controlar e prevenir a poluição do domínio 

hídrico. 

São várias as normas, com incidência indireta, que têm como fi-

nalidade, entre outras, a redução da poluição das águas. A título 

exemplificativo podemos mencionar: 

– o Regulamento REACH,246 relativo ao controlo das substân-

cias químicas; 

– a Diretiva 2009/128/CE,247 respeitante ao uso sustentável dos 

pesticidas e aplicável aos produtos fitofarmacêuticos, que 

controla a poluição causada por produtos agroquímicos; 

– o Regulamento 1107/2009,248 relativo à colocação dos produ-

tos fitofarmacêuticos no mercado; e 

– o Regulamento 528/2012/UE,249 que regula a colocação de 

produtos biocidas (de controlo de pragas) no mercado. 

Todavia, tais normas, como já adiantamos, não são aplicáveis às 

descargas de águas residuais e, por isso, não serão objeto do nosso 

estudo. 

3.1. UMA MENÇÃO À DIRETIVA RELATIVA À AVALIAÇÃO E GESTÃO 

DOS RISCOS DE INUNDAÇÕES 

Para além dos mencionados atos legislativos, cumpre, ainda, fazer 

uma breve referência à Diretiva 2007/60/CE,250 adotada como com-

plemento da DQA, relativa à avaliação e gestão dos riscos de inunda-

ções. Esta diretiva exige que os Estados-membros avaliem e tomem as 

medidas adequadas para reduzir esses riscos, que, como é sabido, são 

cada vez mais prementes, tendo em consideração as alterações climá-

___________ 

246 Regulamento 1907/2006 do PE e do Conselho, de 18/12/2006 (JO L 396, de 30/12/2006), 

relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH – 

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), que entrou em vi-

gor em 1 de junho de 2007. 
247 JO L 309, de 24/11/2009. 
248 JO L 309, de 24/11/2009. 
249 Este Regulamento substituiu a Diretiva 98/8/CE. 
250 JO L 288, de 06/11/2007 
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ticas, as quais poderão interferir negativamente com a almejada prote-

ção ambiental das águas. 

De acordo com o estatuído nesta diretiva, e atendendo a que as al-

terações climáticas podem aumentar a pressão existente sobre os re-

cursos hídricos, tais factos devem ser considerados no primeiro ciclo 

dos planos de risco de inundação, que deveriam ser elaborados até 

2015. Nos termos do previsto no seu artigo 9.º, os planos de gestão 

dos riscos de inundações devem ser coordenados com o segundo ciclo 

dos planos de gestão da DQA (2016-2021) e daí em diante, assim se 

justificando a nossa referência à Diretiva 2007/60/CE. 

3.2. A DIRETIVA-QUADRO ESTRATÉGIA MARINHA 

Por último, cumpre fazer alusão, com algum pormenor, à Diretiva 

2008/56/CE,251 tendo em consideração a interação das águas que con-

templa com as águas objeto da DQA. 

A Diretiva 2008/56/CE institui um quadro de ação comunitária no 

domínio da política para o meio marinho,252 sendo conhecida como a 

___________ 

251 Diretiva de 17/06/2008, publicada no JO L 164, de 25/06/2008, alterada pela Diretiva 

2017/845/UE, de 17/05/2017, JO L 125, de 18/05/2017. Esta diretiva deveria ser trans-

posta pelos Estados-membros, o mais tardar, até 15 de julho de 2010. Portugal, todavia, 

só procedeu à sua transposição em 13/10/2010, através do Decreto-Lei n.º 108/2010, en-

tretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 201/2012, de 27/08, pelo Decreto-Lei n.º 136/2013, 

de 07/10, e pelo Decreto-Lei n.º 143/2015, de 31/07. 

 De acordo com a informação disponível no sítio da internet www.dgrm.mm.gov.pt, da 

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos: “No contexto da 

UE, Portugal possui sob sua soberania ou jurisdição 41% do espaço marítimo, relativa-

mente ao universo de países da UE, e cerca de 24% do espaço marinho considerado o 

universo das Partes contratantes da Convenção para a Proteção do Meio Marinho do 

Atlântico Nordeste (OSPAR). Em resultado, o esforço português para a implementação 

da DQEM, expresso em m2 de mar da ZEE por habitante, é o mais elevado da UE (…)”. 

 Tendo em consideração as especificidades das águas marinhas nacionais, e com vista a 

facilitar a aplicação da DQEM, a lei determinou a elaboração de quatro estratégias mari-

nhas relativas às seguintes subdivisões: continente, Açores, Madeira e plataforma conti-

nental estendida (para além das 200 milhas náuticas). 
252 Com o intuito de promover a proteção das águas marinhas, importa referir que a UE, além 

da adoção da DQEM, objeto da nossa apreciação, é signatária de vários acordos interna-

cionais, designadamente a Convenção para a Proteção do Meio Marinho na Zona do Mar 

Báltico, assinada em Helsínquia em 1992, a Convenção para a Proteção do Meio Marinho 

http://www.dgrm.mm.gov.pt/
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Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM). À semelhança da 

DQA, esta diretiva estabelece uma abordagem comum e objetivos de 

prevenção, proteção e conservação, mas, in casu, do meio marinho, 

abrangendo elementos específicos não contemplados nem na DQA 

nem nas Diretivas Habitat253 e Aves,254 considerando-se o primeiro 

instrumento jurídico da UE de proteção da biodiversidade marinha. 

No âmbito deste diploma exige-se que os Estados-membros de-

senvolvam estratégias que protejam o ecossistema marinho e assegu-

rem a sustentabilidade das atividades económicas a ele associadas, de 

modo a alcançar o “bom estado ambiental”255 de todas as regiões e 

sub-regiões marinhas da Europa até 2020, em termos análogos aos 

planos de gestão das regiões hidrográficas elaborados no âmbito da 

DQA.256 Com efeito, a DQEM obriga os Estados-membros a desen-

volverem e aplicarem uma estratégia ambiental para as suas águas 

marinhas e a cooperarem com os Estados-membros que partilhem a 

 
do Atlântico Nordeste, assinada em Paris em 1992, e a Convenção para a Proteção do 

Mar Mediterrâneo contra a Poluição, assinada em Barcelona em 1976. 
253 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21/05/1992, relativa à preservação dos habitats 

naturais e da fauna e flora selvagens. 
254 Diretiva 79/409/CEE do Conselho, de 02/04/1979, relativa à conservação das aves selva-

gens. 
255 Tratando-se da introdução de um conceito novo, a DQEM define o “bom estado ambien-

tal” como o “estado ambiental das águas marinhas quando estas constituem oceanos e 

mares dinâmicos e ecologicamente diversos, limpos, sãos e produtivos nas suas con-

dições intrínsecas, e quando a utilização do meio marinho é sustentável, salvaguardando 

assim o potencial para utilizações e atividades das gerações atuais e futuras” (art. 3.º, n.º 

5). 
256 Na DQEM, a gestão baseia-se nas “regiões marinhas”, subdivididas em várias sub-

regiões, enquanto na DQA fundamenta-se nas “regiões hidrográficas”. A esta gestão com 

base nos ecossistemas, denominada, em inglês, como “ecosystem based management”, 

SERENO ROSADO caracterizou-a, de modo pertinente, como a “territorialização” da 

política de águas. Com efeito, apesar de não existir uma política de ordenamento do terri-

tório a nível europeu, a mencionada autora considera que a política da água instituída pela 

DQA, e prosseguida pela DQEM, incide sobre o ordenamento do território. Cfr. SERENO 

ROSADO, Amparo, “La Estrategia Territorial Europea y su impacto en el mar: la Direc-

tiva sobre ordenación del espacio marítimo”, Agua, Energía, Cambio Climático y outros 

Estudios de Derecho Ambiental, coordenação de Antonio Embid Irujo, Thomson Reuters 

Aranzadi, 1.ª edição, 2015, pp. 69 e ss. 

 O conceito de abordagem ecossistémica surgiu em 2000, na 5.ª Conferência das Partes da 

Convenção sobre Diversidade Biológica, sendo entendido como uma estratégia para a 

gestão integrada da terra, da água e dos recursos vivos que promove a conservação e o 

uso sustentável dos recursos. 



Capítulo III – Quadro normativo vigente da União 

Europeia relativo às descargas de águas residuais 

 181 

mesma região ou sub-região marinha. Os objetivos são fundamental-

mente dois. Em primeiro lugar, avaliar o estado das águas marinhas; e, 

em segundo lugar, elaborar programas de medidas (que deveriam estar 

concluídos até 2015257), de modo a alcançar o bom estado das águas 

marinhas em 2020. 

De acordo com o estabelecido na DQEM, consideram-se águas 

marinhas as águas, os fundos e os subsolos marinhos sobre os quais 

os Estados-membros possuam e/ou exerçam jurisdição, em conformi-

dade com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

(denominada UNCLOS), nos termos da alínea a) do artigo 3.º, bem 

como 

“as águas costeiras, tal como definidas na Diretiva 

2000/60/CE, o seu fundo e subsolo marinhos, na medida 

em que aspetos particulares do estado ambiental do meio 

marinho não sejam já tratados na referida diretiva ou 

noutra legislação comunitária”, 

conforme estatuído na alínea b) do artigo 3.º.258 Verifica-se, assim, 

como salienta LOUREIRO BASTOS, que, enquanto a noção de águas 

marinhas constante da alínea a) tem em consideração os conceitos 

jurídicos internacionais do domínio marítimo, fazendo apelo aos con-

ceitos da UNCLOS, o mesmo não ocorre na DQA, que, como verifi-

caremos, estabelece um regime jurídico de gestão baseado no conceito 

de “bacia hidrográfica”, o qual não é utilizado na mencionada Con-

venção.259 

___________ 

257 Coincidindo, como veremos, com a apresentação da 2.ª geração dos planos hidrográficos 

previstos na DQA. 
258 As águas marinhas portuguesas fazem parte da região marinha do Atlântico Nordeste e 

dividem-se em quatro subdivisões: a subdivisão continental, a subdivisão Açores, a sub-

divisão Madeira e a “plataforma continental alargada”. Portugal é parte na Convenção pa-

ra a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste (Convenção OSPAR). 
259 LOUREIRO BASTOS, Fernando, “A definição de ‘águas marinhas’ na Diretiva-Quadro 

‘Estratégia Marinha’: uma aproximação ao conceito através do Direito Internacional do 

Mar”, Atas do III Congresso Internacional do Mar – A Proteção do Ambiente Costeiro e 

Marinho, Universidade Lusíada, Fundação Minerva, 2014, pp. 118-119. 
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Por outro lado, importa salientar que, embora o objeto da DQA 

seja constituído predominantemente pelas águas doces, abrange 

igualmente as águas costeiras,260 como teremos oportunidade de ver 

adiante, mais detalhadamente. Esta situação justifica-se, como afirma 

SERENO ROSADO, tendo em consideração que as águas residuais 

não tratadas ou tratadas de modo inadequado, localizadas nas várias 

regiões hidrográficas, são as principais responsáveis pela poluição 

marinha de origem telúrica.261 Não obstante, a DQEM, por sua vez, 

ocupa-se das águas salgadas, nas quais se incluem as águas costeiras, 

nos aspetos que não estejam regulados pela DQA, obrigando, assim, a 

uma articulação entre ambas as diretivas, com o fim de alcançar o 

bom estado de todas as águas. Observa-se, deste modo, ainda que par-

cialmente, uma “sobreposição” de normas, o que, podendo desenca-

dear problemas de interpretação quanto ao regime aplicável, deveria, 

no nosso entendimento, evitar-se, pois contribui para adensar um qua-

___________ 

260 A DQA abrange as águas de transição e costeiras até uma milha náutica. Na verdade, a 

DQA e a DQEM são ambas aplicáveis às águas costeiras e territoriais. Todavia, a DQEM, 

no que respeita às águas costeiras, abrange apenas os aspetos que não são tratados pela 

DQA e, por seu turno, a DQA apenas se aplica às águas territoriais no que concerne o es-

tado químico. 
261 Ver SERENO ROSADO, Amparo, “La Estrategia Territorial Europea y su impacto en el 

mar: la Directiva sobre ordenación del espacio marítimo”, Agua, Energía, Cambio Climá-

tico y outros Estudios de Derecho Ambiental, coordenação de Antonio Embid Irujo, 

Thomson Reuters Aranzadi, 1.ª edição, 2015, pp. 75 e ss. 

 No mesmo sentido, chamando a atenção para a necessária gestão integrada das águas 

doces e das águas costeiras, “cuja interdependência é naturalmente indiscutível”, pode 

ver-se SANZ LARRUGA, Francisco Javier, “Ordenación del litoral y adaptación al cam-

bio climático. ¿Es suficiente la respuesta jurídica del Estado español?”, Actualidad Jurí-

dica Ambiental, n.º especial 102/2, junho 2020, p. 129. 

 A propósito da interdependência das águas doces e costeiras o último Relatório da Co-

missão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a execução da Diretiva-Quadro Es-

tratégia Marinha [COM (2020) 259 final, de 25/06/2020] afirma que 46% das águas cos-

teiras europeias não apresentam um bom estado ecológico, sendo os nutrientes de fontes 

tópicas um dos fatores que contribuem para esse resultado (cfr. p. 20 do aludido relató-

rio). Na verdade, apesar de se reconhecer que a diretiva relativa ao tratamento das águas 

residuais implicou uma diminuição significativa de nutrientes, o certo é que ainda subsis-

tem vários problemas, um dos quais consiste no facto de as estações de tratamento de 

águas residuais não tratarem contaminantes que têm vindo a gerar uma crescente preocu-

pação, como é o caso, por exemplo, dos medicamentos e dos microplásticos (cfr. p. 11 do 

relatório). 
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dro jurídico já de si complexo, com as inerentes dificuldades de exe-

cução e eficácia. 

Atendendo ao exposto, podemos afirmar que a DQEM em con-

junto com a DQA, sobre a qual nos debruçaremos em seguida, consti-

tuem o enquadramento jurídico atual para a gestão dos ecossistemas 

aquáticos. E, dada a estreita interligação existente entre ambos os ins-

trumentos normativos, bem como entre os ecossistemas de águas do-

ces e salgadas, impõe-se a coordenação, pelos Estados-membros, da 

aplicação da DQEM com as ações empreendidas no âmbito da DQA. 

4. A DIRETIVA-QUADRO DA ÁGUA 

4.1. NOVO PARADIGMA DE PROTEÇÃO DAS ÁGUAS 

A DQA, adotada em 2000,262 no final da presidência portuguesa 

da UE, constituiu um passo de grande relevância na proteção ambien-

___________ 

262 A DQA já foi alterada quatro vezes, pelas Diretivas 2008/32/CE do PE e do Conselho, de 

11/03/2003; 2008/105/CE do PE e do Conselho, de 16/12/2008; 2009/31/CE do PE e do 

Conselho, de 23/04/2009; e 2013/39/UE do PE e do Conselho, de 12/08/2013. 

 A Diretiva 2008/32/CE procedeu a alterações dos artigos 8.º, n.º 3, 20.º e 21.º, bem como 

do Anexo V. Todavia, foram alterações de ordem técnica e não essenciais que, nos termos 

expressos nesse ato, não tinham de ser transpostas. 

 Por sua vez, a Diretiva 2008/105/CE, relativa ao estabelecimento de normas de qualidade 

ambiental para substâncias prioritárias e outros poluentes, com vista ao controlo da polui-

ção química das águas de superfície, apenas alterou o Anexo X da DQA. 

 A Diretiva 2009/31/CE, relativa ao armazenamento geológico de dióxido de carbono, 

como uma das medidas de luta contra as alterações climáticas, procedeu apenas à altera-

ção da alínea j) do n.º 3 do artigo 11.º da DQA, no sentido de permitir a injeção de CO 2 

em aquíferos salinos para efeitos de armazenamento geológico. Qualquer injeção deste ti-

po está sujeita ao previsto na legislação da UE sobre a proteção das águas subterrâneas 

(Diretiva 2006/118/CE), bem como ao previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4. º da 

DQA. 

 Por fim, a Diretiva 2013/39/UE, relativa a substâncias prioritárias, veio introduzir altera-

ções ao estatuído no artigo 16.º, n.º 4, e, uma vez mais, ao Anexo X da DQA, bem como à 

Diretiva 2008/105/CE, supra referida. Esta diretiva, de acordo com os princípios da pre-

caução e da prevenção, indo de encontro à necessidade de eliminar ou reduzir progressi-

vamente a poluição causada pelas descargas, procede, nos termos do estatuído no artigo 

16.º, n.º 4, da DQA e do artigo 8.º da Diretiva 2008/105/CE, à revisão da lista de substân-

cias prioritárias, tendo em consideração os desenvolvimentos registados no âmbito dos fa-
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tal das águas, representando uma alteração do paradigma de gestão 

das mesmas.263 Por outro lado, a DQA alterou a visão estratégica que 

até então se vinha seguindo, ao estabelecer um quadro comum de ação 

na UE pioneiro em várias matérias neste domínio, procedendo a uma 

regulação do setor que apelidamos de “mais global”, ou, como a ca-

racteriza ÁLVAREZ CARREÑO, “mais unitária”.264 

Utilizamos a nossa expressão entre aspas propositadamente, pois, 

apesar das inúmeras referências efetuadas pela Comissão Europeia, 

pela doutrina e jurisprudência à DQA como reguladora das águas nu-

ma perspetiva holística,265 o certo é que a mesma não inclui todas as 

normas relativas à proteção dos recursos hídricos, continuando a exis-

tir muitos outros diplomas (conforme vimos atrás). Este é o caso, a 

título exemplificativo, e no que respeita ao objeto do nosso trabalho, 

do que ocorre com o controlo da poluição inerente às descargas (onde 

 
tores científicos, ambientais e socioeconómicos. Assim, procede à identificação de novas 

substâncias para ação prioritária e estabelece normas de qualidade ambiental para essas 

novas substâncias. Além disso, atualiza as normas de qualidade ambiental de determina-

das substâncias existentes, em função do progresso científico e técnico registado, e esta-

belece, ex novo, normas de qualidade ambiental no biota para algumas substâncias priori-

tárias existentes e algumas novas substâncias prioritárias identificadas, dificilmente dete-

táveis na água. 
263 Como afirma ÁLVAREZ CARREÑO de forma sagaz e pertinente: “La DMA representa, 

en primer lugar, la cristalización en el ámbito comunitario de un cambio de mentalidad, 

de paradigma, en la gestión de las aguas. En efecto, el péndulo ha comenzado a oscilar 

en el sentido de la preservación y la restauración (…).” (ÁLVAREZ CARREÑO, Santia-

go M., “La Calidad Ambiental de las Aguas como eje vertebrador de la nueva normativa 

comunitária”, Aplicación en España de la Directiva Europea Marco de Aguas, Ecoiuris, 

2003, p. 124.) Em sentido idêntico, SERENO ROSADO afirma que a gestão dos recursos 

hídricos conheceu uma alteração de paradigma, passando-se de uma gestão concentrada 

em “no desperdiciar ni una gota” de água, para a uma baseada em “usar las aguas sin 

causar daños en los ecosistemas que dependen de ellas.” Ver SERENO ROSADO, Am-

paro, “La Estrategia Territorial Europea y su impacto en el mar: la Directiva sobre orde-

nación del espacio marítimo”, Agua, Energía, Cambio Climático y outros Estudios de 

Derecho Ambiental, coordenação de Antonio Embid Irujo, Thomson Reuters Aranzadi, 

1.ª edição, 2015, p. 69. 
264 ÁLVAREZ CARREÑO, Santiago M., op. cit., 2003, p. 103. 
265 Ver, a título meramente exemplificativo mas elucidativo, o Relatório da Comissão sobre a 

execução da DQA, de 14/11/2012 [COM(2012) 670 final]; e EMBID IRUJO, que afirma 

que a DQA procedeu à codificação do direito comunitário das águas (“El derecho de 

aguas en la Unión Europea contemplado desde la perspectiva española. Consideración es-

pecial de la directiva marco comunitaria 2000/60/CE”, El agua en el siglo XXI – Gestión 

y planificación, Colección Actas, 2006, pp. 63-64 (disponível em 

https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/2642). 
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continuamos a dispor da Diretiva relativa às descargas das águas resi-

duais urbanas, da Diretiva respeitante às águas subterrâneas, da Dire-

tiva PCIP, etc.), e como nos dão conta, desde logo, os artigos 10.º e 

16.º da DQA, sendo certo que foram já adotados inúmeros atos, quer 

no âmbito da DQA quer noutros foros, para a proteção do domínio 

hídrico. Por isso, podemos continuar a afirmar que a gestão do domí-

nio hídrico tem, ainda, um carácter bastante fragmentado. 

Por outro lado, a problemática da gestão quantitativa dos recursos 

hídricos, no que respeita à sua disponibilidade, não é abrangida pela 

DQA. De facto, como veremos mais adiante, os aspetos quantitativos 

das águas apenas são abordados pela DQA a título meramente com-

plementar, isto é, quando contribuam para alcançar os objetivos de 

qualidade traçados.266 Esta opção explica-se pela necessidade da regra 

da unanimidade do processo legislativo para intervir nessa área, de 

acordo com o disposto no então artigo 175.º, n.º 2, do TCE (atual art. 

192.º, n.º 2, do TFUE). 

Não obstante, admitimos que se reúnem num único instrumento 

jurídico as ideias base e fundamentais para a proteção das águas su-

perficiais e subterrâneas, bem como das águas de transição e das 

águas costeiras,267 clarificando-se e definindo-se objetivos comuns e 

eliminando-se, em parte, a fragmentação legislativa que existia. Na 

verdade, verifica-se uma maior integração dos aspetos qualitativos e 

quantitativos das águas de superfície e das águas subterrâneas, bem 

como um tratamento integrado dos vários tipos de águas. Com efeito, 

a DQA abrange as águas interiores, de transição e costeiras, propondo 

soluções para as interações entre umas e outras e estabelecendo, ainda 

que de forma indireta, o objetivo de contribuir para a proteção das 

águas marinhas [cfr. art. 1.º, al. e), terceiro travessão, da DQA], que 

são objeto da DQEM. De facto, apesar das disposições da DQA inclu-

írem apenas, de modo direto, as águas costeiras, pretende-se contribuir 

___________ 

266 Esta situação, no entendimento de SETUAÍN, priva a DQA do seu carácter quadro e de 

aplicação geral a toda a política da água. SETUAÍN, Beatriz, “La Diretiva-marco sobre 

agua: el fin del proceso decisorio y el inicio del aplicativo”, Justicia Administrativa, n.º 

11, 2001, p. 11. 
267 Até uma milha náutica. 
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para o cumprimento dos objetivos relativos à proteção do ambiente 

marinho, sendo de salientar que as águas costeiras integram o conceito 

de águas marinhas plasmado na DQEM. 

Este novo texto normativo, além da proteção das águas referidas, 

tem ainda em consideração a vulnerabilidade dos ecossistemas locali-

zados perto da costa e de estuários, uma vez que o seu equilíbrio é 

profundamente influenciado pela qualidade das águas interiores que a 

eles afluem. 

Trata-se, assim, indubitavelmente, de um novo quadro legal, que 

abrange todo o ciclo hídrico e os ecossistemas associados. 

Em síntese, a presente diretiva, designada “Diretiva-Quadro”,268 

procede, nos termos da sua nomenclatura, ao estabelecimento das re-

gras jurídicas base para regular os diversos usos da água, abrangendo 

os diferentes tipos de água e adotando várias soluções normativas, de 

acordo com os objetivos traçados, fundamentalmente na ótica da pro-

teção ambiental do domínio hídrico. 

De acordo com DELGADO PIQUERAS, o carácter “Quadro” 

desta diretiva parece ir de encontro ao previsto no ponto 6 do “Proto-

colo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da pro-

porcionalidade”, 269 no qual se afirma que a UE deve legislar na me-

dida do necessário, e que as diretivas quadro são preferíveis às medi-

___________ 

268 A nomenclatura e o regime jurídico estabelecidos por esta diretiva aproximam-na das 

nossas leis quadro ou leis de base, correspondendo, como refere CANELAS DE 

CASTRO, a “uma fonte de direito intermédia entre o nível ‘constitucional’, dos Tratados, 

e o ‘legal’ das demais diretivas comunitárias”, não estando prevista, expressamente, a 

sua adoção no quadro do ordenamento jurídico da UE (CANELAS DE CASTRO, Paulo, 

“Novos Rumos do Direito Comunitário da Água: a caminho de uma revolução [tranqui-

la]?”, Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Am-

biente, ano I, tomo 1, 1998, p. 16). Todavia, o protocolo anexo ao Tratado de Amester-

dão, intitulado “Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e pro-

porcionalidade”, faz uma referência às diretivas quadro, afirmando, no ponto 6, o seguin-

te: “A forma da ação comunitária deve ser tão simples quanto possível e coerente com o 

objetivo da medida e a necessidade da sua aplicação eficaz. A Comunidade legislará 

apenas na medida do necessário. Em igualdade de circunstâncias, deve optar-se por di-

retivas em vez de regulamentos e por diretivas quadro em vez de medidas pormenoriza-

das.(…)” 
269 Anexo ao Tratado de Amesterdão. 
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das detalhadas. Não obstante, como salienta o autorizado autor, os 

anexos da DQA “não renunciam aos níveis de especificidade e minu-

ciosidade das suas predecessoras”.270 

Todavia, é nosso entendimento que a “Diretiva-Quadro”, fazendo 

jus ao seu nome, assume-se, efetivamente, como um diploma de “ar-

rumação” e sistematização das várias questões estruturantes atinentes 

à água, designadamente sob o prisma da proteção da sua qualidade 

ambiental, quer das anteriores quer das futuras iniciativas legislativas 

no setor. A DQA apresenta-se, pois, como um quadro de ação no do-

mínio da política da água, na medida em que aborda de forma integra-

da os diversos problemas que se colocam a este recurso. De facto, 

determina a avaliação do estado das várias massas de água e a obriga-

ção dos Estados-membros estabelecerem programas de ação. Esses 

programas devem ser executados ao longo do tempo (tendo em consi-

deração que não é tarefa fácil recuperar as massas de água que se en-

contram poluídas), de modo a recuperar e conservar o bom estado das 

águas, impondo a obrigação de controlar as várias pressões existentes 

(tópicas e difusas) sobre os recursos hídricos e a dar resposta ao contí-

nuo desenvolvimento económico e social. 

4.2. FATORES DETERMINANTES PARA O SEU SURGIMENTO 

Foram várias as razões que determinaram a elaboração da DQA, 

mas faremos alusão apenas àquelas que consideramos mais relevantes, 

atendendo ao objeto do nosso trabalho de investigação. 

Assim, e antes do mais, salienta-se o reconhecimento, por parte 

das instituições europeias, de que a água é um “património que deve 

ser protegido, defendido e tratado como tal”, não sendo “um produto 

comercial como qualquer outro”, verificando-se a necessidade de 

“desenvolver uma política comunitária integrada no domínio das 

águas”.271 De facto, a gestão dos recursos hídricos deixa de ser orien-

___________ 

270 DELGADO PIQUERAS, Francisco, “La Planificación Hidrológica en la Directiva Marco 

Comunitaria del Agua”, Aplicación en España de la Directiva Europea Marco de Aguas, 

Ecoiuris, 2003, p. 71. 
271 Ver considerandos (1) e (9) da Diretiva 2000/60/CE. Nesse seguimento, no considerando 

(16) afirma-se: “É necessário continuar a integrar a proteção e a gestão sustentável da 
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tada para o objetivo de garantir os usos, para passar a privilegiar a 

proteção e recuperação do estado das massas de água. 

A DQA confere, na verdade, um novo enfoque jurídico à proteção 

das águas, reforçando as medidas de preservação da qualidade das 

águas, de modo a evitar a sua degradação, mas também, de modo a 

assegurar a recuperação das águas degradadas. Já não se olha para os 

recursos hídricos só como meros meios de satisfação das necessidades 

humanas, mas também numa perspetiva ecológica. É irrefutável que 

os recursos hídricos são absolutamente fundamentais para o desenvol-

vimento económico e, do mesmo modo, também essenciais para man-

ter a “saúde” dos ecossistemas. As massas de água passam a ser vistas 

como um suporte de vida decisivo para a sustentabilidade dos vários 

ecossistemas associados. Mais, deixam de ser encaradas apenas como 

um recurso para passarem a ser consideradas sistemas ambientais. 

Reconheceu-se, assim, expressamente, que a poluição e escassez 

da água são uma ameaça séria para os recursos hídricos, per se, sendo 

estes um dos esteios de funcionamento do nosso planeta. 

Foi esta consciencialização que permitiu a aprovação das primei-

ras normas comunitárias sobre caudais ecológicos e de poupança da 

água. 

Sem prejuízo do atrás referido, e tendo em conta a diversidade 

das necessidades, das disponibilidades e das condições dos recursos 

hídricos dos vários Estados-membros, as quais reclamam soluções 

específicas, a UE entendeu que essas diferenças deveriam ser tidas em 

conta no planeamento e na execução das medidas necessárias para 

garantir a proteção da água no âmbito da bacia hidrográfica,272 de 

 
água noutras políticas comunitárias, como as políticas energética, de transportes, agrí-

cola, das pescas, regional e turística. A presente diretiva constituirá a base para o pros-

seguimento do diálogo e para o desenvolvimento de estratégias destinadas a uma maior 

integração das diferentes políticas.” 
272 No âmbito da DQA entende-se por “Bacia hidrográfica: a área terrestre a partir da qual 

todas as águas fluem, através de uma sequência de ribeiros, rios e eventualmente lagos 

para o mar, desembocando numa única foz, estuário ou delta” (cfr. art. 2.º, n.º 13). 

 O conceito de gestão integrada dos recursos hídricos, no âmbito da bacia hidrográfica, é 

considerado como um elemento chave na evolução do regime jurídico internacional das 

águas partilhadas. Neste sentido, e para maiores desenvolvimentos ver PASSOS GOMES, 

Viviane e DELGADO PIQUERAS, Francisco, “Algunas reflexiones sobre la gestión in-
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acordo, aliás, com o princípio da subsidiariedade.273 Daí a opção do 

legislador de intervir nesta matéria através de uma diretiva e da ado-

ção, no seu seio, de instrumentos adequados a respeitar o princípio da 

subsidiariedade. 

4.3. A DEMARCAÇÃO HIDROGRÁFICA COMO ÂMBITO DE 

PLANEAMENTO 

A DQA vem substituir a uniformidade das normas de qualidade 

da água e dos VLE, característica das diretivas anteriores, por normas 

de qualidade e valores-limite estabelecidos pelos Estados-membros. 

Com efeito, a DQA cria um sistema de gestão das águas baseado nas 

demarcações hidrográficas naturais, independentemente das fronteiras 

regionais e/ou nacionais, sendo a gestão das águas adaptada às condi-

ções ambientais específicas de cada região. Ou seja, passa a tomar-se 

em consideração a diversidade ambiental das várias regiões da UE, o 

que, além de constituir uma mudança de estratégia, se traduz num 

acréscimo de responsabilidade para os Estados-membros, em coerên-

cia com os princípios do TFUE. 

A DQA determina, assim, que os Estados-membros devem identi-

ficar as bacias hidrográficas que se encontram no seu território, e in-

cluir cada uma delas numa região hidrográfica274 (art. 3.º, n.º 1), sendo 

esta a unidade de gestão, apesar de os planos se denominarem Planos 

de Gestão de Bacia Hidrográfica e não de Planos de Gestão de Região 

 
tegrada de las cuencas hidrográficas compartidas”, Agua y Derecho – Retos para el siglo 

XXI”, Miguel Ángel Benito López (diretor), Aranzadi, 2015, pp. 85-103. 
273 Atualmente consagrado no artigo 5.º do TUE, este princípio propugna que as decisões 

deverão ser tomadas tão próximo quanto possível do local em que as questões se colo-

cam. 

 Saliente-se, ainda, que, à data da adoção da DQA, o então artigo 174.º do Tratado de 

Roma, com a redação introduzida pelo Tratado de Amesterdão, já estabelecia que as polí-

ticas de ambiente deveriam ter em consideração a diversidade das situações das diferentes 

regiões da UE, justificando-se, assim, plenamente a aplicação do princípio da subsidiarie-

dade. 
274 A DQA define “região hidrográfica” como “a área de terra e de mar constituída por uma 

ou mais bacias hidrográficas vizinhas e pelas águas subterrâneas e costeiras que lhes es-

tão associadas, definida nos termos do n.º 1 do artigo 3.º como a principal unidade para 

a gestão das bacias hidrográficas” (cfr. art. 2.º, n.º 15). 
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Hidrográfica (PGRH). O território correspondente a uma região hi-

drográfica obedece, deste modo, a uma decisão político-

administrativa, preconizando-se, assim, a descentralização da política 

da água. 

De acordo com as definições de bacia e de região hidrográfica, e 

nos termos do previsto no artigo 3.º da DQA, podem existir, como 

salienta FANLO LORAS, três situações distintas, às quais caberão 

diferentes obrigações: (i) bacias hidrográficas internas, situadas só no 

território de um Estado membro; (ii) bacias hidrográficas internacio-

nais entre Estados-membros da UE, localizadas nos territórios de dois 

ou mais Estados-membros; e (iii) bacias hidrográficas internacionais 

partilhadas com países terceiros, aquelas que ocupam Estados-

membros da União e países terceiros.275 

As bacias hidrográficas internas são identificadas pelos Estados-

membros nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 1, devendo os Esta-

dos incluir cada uma delas numa região hidrográfica. As bacias hidro-

gráficas de pequena dimensão, no entanto, podem ser combinadas 

com bacias maiores ou associadas a outras bacias de pequena dimen-

são, para formarem uma única região hidrográfica. Por outro lado, a 

diretiva prevê que, nos casos em que uma massa de águas subterrâ-

neas não corresponda rigorosamente a uma determinada bacia hidro-

gráfica, essas águas serão identificadas e incluídas na região hidrográ-

fica mais próxima ou mais indicada. A este propósito, a DQA estabe-

lece ainda que as águas costeiras serão identificadas e incluídas na 

região ou regiões hidrográficas mais próximas ou mais indicadas, si-

tuação que obriga à instituição de mecanismos de coordenação e coo-

peração nos Estados, como é o caso de Portugal, em que as águas cos-

teiras são abrangidas por distintos planos a cargo de diversas entida-

des. De facto, as águas costeiras estão incluídas nos PGRH, cuja ela-

___________ 

275 Embora FANLO LORAS escreva sobre esta matéria em comentário à proposta de DQA, 

o certo é que a sua explanação e considerações se mostram em grande parte válidas (com 

algumas exceções) face ao texto que viria a constituir a redação final da DQA. Ver 

FANLO LORAS, Antonio, “La evolución del Derecho comunitario europeo sobre el 

agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidraulicas y su financiacion, A. Embid 

Irujo (diretor), Monografias, Editorial Civitas, 1998, pp. 212-217. 
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boração pertence à Agência Portuguesa do Ambiente (APA),276 mas 

também fazem parte dos programas de medidas das estratégias mari-

nhas, elaborados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 de ou-

tubro, que procedeu à transposição da DQEM, como já mencionamos, 

cuja coordenação, quanto à sua aplicação, compete à Direção-Geral de 

Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. 

Quanto às bacias hidrográficas internacionais entre Estados-

membros da UE, a DQA estabelece no artigo 3.º, n.º 3, que os Estados 

devem garantir que uma bacia hidrográfica que abranja o território de 

mais de um Estado membro seja incluída numa região hidrográfica 

internacional, prevendo-se que, a pedido dos Estados-membros inte-

ressados, a Comissão possa intervir para facilitar essa inclusão numa 

região hidrográfica internacional. Além disso, no n.º 4 do mesmo 

normativo estatui-se que os Estados-membros envolvidos deverão 

assegurar conjuntamente a coordenação de todas as medidas, podendo 

utilizar para o efeito estruturas já existentes decorrentes de acordos 

internacionais. Também aqui se prevê que, a pedido dos Estados-

membros envolvidos, a Comissão possa intervir para facilitar o esta-

belecimento dos programas de medidas. 

Por fim, no que concerne às bacias hidrográficas internacionais 

partilhadas com países terceiros o artigo 3.º, n.º 5, dispõe que o Esta-

do membro ou os Estados-membros envolvidos deverão esforçar-se 

por estabelecer uma coordenação adequada com os países terceiros 

em causa, a fim de se alcançarem os objetivos da DQA em toda a re-

gião hidrográfica, garantindo a aplicação das regras da DQA no seu 

território. 

Identificadas as bacias hidrográficas e definidas as respetivas re-

giões hidrográficas, e com vista à elaboração dos respetivos planos de 

bacia hidrográfica, os Estados-membros ficaram obrigados a realizar, 

de acordo com as especificações técnicas definidas nos Anexos II e III 

da DQA, várias atividades no espaço de quatro anos, a contar da data 

de entrada em vigor da diretiva. Em primeiro lugar, e desde logo, os 

___________ 

276 Em Portugal, as águas abrangidas pela DQA são geridas, como teremos oportunidade de 

ver adiante, pela APA. 
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Estados tiveram de proceder a uma análise das características de cada 

região hidrográfica ou secção de região hidrográfica internacional. Em 

segundo lugar, tiveram de realizar um estudo do impacte da atividade 

humana sobre o estado das águas de superfície e subterrâneas, bem 

como a uma análise económica da utilização da água. 

Realizadas as análises e os estudos referidos, a DQA impõe que 

os mesmos deverão ser revistos e, se necessário, atualizados o mais 

tardar 13 anos depois, a contar da data de entrada em vigor da DQA277 

e, posteriormente, de seis em seis anos (cfr. art. 5.º da DQA). 

Além disso, no caso de bacias internacionais situadas integral-

mente na UE, a DQA estabelece que os Estados-membros devem co-

ordenar-se com vista à elaboração de um único plano de bacia; caso 

não seja possível, cada Estado deve proceder à elaboração de um pla-

no que corresponda à sua parcela territorial.278 Contudo, neste caso, os 

Estados-membros devem garantir conjuntamente a coordenação das 

medidas necessárias para assegurar os objetivos ambientais fixados na 

DQA (cfr. art. 13.º, n.º 2).279 

Os Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica são, deste modo, ins-

tituídos como o instrumento privilegiado para a aplicação do direito 

comunitário para o setor da água, sendo certo que vários Estados-

membros já geriam os seus recursos hídricos por unidades administra-

tivas que compreendiam uma ou mais bacias hidrográficas.280 O prin-

___________ 

277 Diretiva que entrou em vigor, de acordo com o disposto no artigo 25.º, a 22/12/2000. 
278 Como salienta RODRÍGUEZ REDONDO, citando PASTOR RIDRUEJO, a possibilidade 

conferida aos Estados que partilhem bacias hidrográficas de elaborarem um único plano 

hidrológico, ou cada um elaborar o seu, encontra-se em conformidade com o princípio 

clássico do Direito Internacional da soberania dos Estados sobre o território pertencente à 

sua jurisdição. Ver RODRÍGUEZ REDONDO, Antonio Jesús, “Las mejoras en el desar-

rollo de intercalibración, en la diretiva marco de aguas, a través de la gestión de las cuen-

cas internacionales”, Actualidad Jurídica Ambiental, n.º 90, de 06/05/2019, p. 16. 
279 Como teremos oportunidade de ver no último capítulo, Portugal e Espanha optaram por 

cada um elaborar os seus planos para as bacias hidrográficas que partilham, aproveitando 

as estruturas criadas pela Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o Aproveita-

mento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, de 30/11/1998, 

conhecida como Convenção de Albufeira, para a coordenação das medidas a adotar. 
280 Para desenvolvimento desta matéria, designadamente no direito de águas espanhol, pode 

ver-se FANLO LORAS, Antonio, Las Confederaciones Hidrográficas y otras Adminis-

traciones Hidráulicas, Editorial Civitas, 1996. 
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cípio de gestão por bacias hidrográficas resulta, também, do compro-

misso assumido pela UE e pelos Estados-membros enquanto signatá-

rios da Convenção sobre a proteção e uso dos cursos de água trans-

fronteiriços e dos lagos internacionais.281 Além disso, é recomendado 

por algumas organizações internacionais no âmbito do denominado 

“soft law”,282 como consta, por exemplo, da Carta Europeia da Água, 

na qual se afirma: “A gestão dos recursos de água doce deve inscre-

ver-se no quadro da bacia natural, de preferência a ser inserida no 

das fronteiras administrativas e políticas” (cfr. ponto XI). 

Neste contexto, a bacia hidrográfica é o âmbito territorial onde se 

deverá alcançar o objetivo ambiental de um bom estado das águas, de 

modo a que as medidas relativas às águas de superfície e subterrâneas 

que pertençam ao mesmo sistema ecológico e hidrológico sejam coor-

denadas. 

A DQA estabelece prazos para a elaboração e revisão periódica 

dos PGBH, considerando necessária a sua atualização em função dos 

progressos que se forem registando no domínio científico, técnico, 

ambiental e socioeconómico. Desse modo, impõe que os PGBH, bem 

como os Programas de Medidas que deles devem constar, devem ser 

realizados de seis em seis anos, sendo considerados os principais ins-

trumentos para a implementação dos objetivos definidos pela DQA 

para a qualidade do domínio hídrico. 

De acordo com o estatuído no artigo 4.º, os programas de medidas 

especificados nos PGBH têm como objetivo alcançar, em determinado 

prazo, um bom estado das águas subterrâneas e superficiais, cumprir 

as normas e os objetivos delineados para as zonas protegidas, eliminar 

a poluição provocada por certos contaminantes, prevenir e atenuar as 

inundações e as secas, e, finalmente, cumprir as normas de toda a le-

gislação comunitária relativa às águas. 

___________ 

281 Convenção elaborada em Helsínquia, em 17/03/1992, aprovada pela Decisão 95/308/CE, 

do Conselho de 24/07/1995. 
282 Sobre esta matéria pode ver-se DELGADO PIQUERAS, Francisco, Derecho de Aguas y 

Medio Ambiente, Tecnos, Madrid, 1992, p. 34. 
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A este propósito cumpre dar conta do Relatório da CE sobre a 

aplicação da política ambiental em Portugal, de 2017, na sua primeira 

geração de PGBH. De acordo com o mesmo, as fontes tópicas de po-

luição (objeto da nossa tese) afetam 27% das massas de água, a polui-

ção difusa afeta 46% das massas de água, e a regulação dos cursos de 

água e as alterações morfológicas afetam 26%, registando-se, contu-

do, algumas diferenças regionais. 

O relatório em questão afirma, ainda, que os PGBH portugueses 

apresentam deficiências que resultam em incertezas quanto ao estado 

e à eficácia dos programas de medidas. Refere, designadamente, a 

existência de deficiências na monitorização, nas metodologias para a 

avaliação do estado das águas e na ligação entre as pressões e os pro-

gramas de medidas. Não obstante, anuncia que as medidas previstas 

deverão resultar numa melhoria do estado ecológico e do estado quí-

mico das massas de água de superfície de 7% e 31%, respetivamente. 

Diz, ainda, que as medidas planeadas devem contribuir para uma me-

lhoria de 14% do potencial ecológico das massas de água fortemente 

modificadas ou artificiais e de 11% do estado químico. Finalmente, 

refere que o estado químico das águas subterrâneas deverá melhorar 

em 2%.283 

Os PGBH, como destaca FANLO LORAS, converteram-se numa 

peça indispensável do sistema legislativo das águas, um complexo 

normativo integrado por normas europeias, nacionais e regionais.284 

___________ 

283 De acordo com o mencionado relatório, na primeira geração de PGBH Portugal comuni-

cou à Comissão o estado de 1705 rios, 122 lagos (dos quais 97 são reservatórios), 53 mas-

sas de água de transição, 65 massas de água costeiras e 149 massas de água subterrâneas. 

No total, 57% das massas de água de superfície naturais alcançam um estado ecológico 

bom ou excelente, e apenas 28% das massas de água fortemente modificadas ou artificiais 

atingem um potencial ecológico bom ou excelente. Alcançam um bom estado químico 

apenas 27% das massas de água de superfície (desconhecendo-se o estado de 72%), 30% 

das massas de água fortemente modificadas ou artificiais (70% desconhecido) e 83% das 

massas de água subterrâneas. São 98% as massas de água subterrâneas em bom estado 

quantitativo. Ver SWD (2017) 54 final, de 03/02/2017. 
284 FANLO LORAS, Antonio, “La evolución del Derecho comunitario europeo sobre el 

agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidraulicas y su financiacion, A. Embid 

Irujo (diretor), Monografias, Editorial Civitas, 1998, p. 230. 
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Assistiu-se, na verdade, a uma mudança de paradigma na política 

europeia relativa à água, afirmando-se a necessidade de uma gestão 

integrada da água não só no âmbito de outras políticas mas também 

nas suas várias dimensões, a saber: ambiental ou ecológica, económi-

ca e participativa. 

Garantir a qualidade ecológica da água passou a ser, efetivamen-

te, fundamental, tendo a água deixado de ser encarada apenas do pon-

to de vista químico ou económico, embora se observe, ainda, um forte 

carácter utilitarista em várias normas existentes, nomeadamente com o 

objetivo de proteção da saúde humana. 

Em suma, a instituição dos PGBH, como instrumento de gestão 

dos recursos hídricos, pode considerar-se, como afirma CANELAS 

DE CASTRO, como sendo uma das soluções mais eficazes para o 

estabelecimento de uma política cujo objetivo de proteção não é só a 

água, mas também os ecossistemas que lhe estão associados, respei-

tando, ainda, o princípio da subsidiariedade.285 

4.4. ÂMBITO DE APLICAÇÃO E OBJETIVOS FUNDAMENTAIS 

Nos termos do disposto no artigo 1.º, a DQA estabelece um qua-

dro de proteção das águas bastante abrangente, contemplando as águas 

de superfície interiores, as águas de transição, as águas costeiras e as 

águas subterrâneas, definindo os vários tipos de água de modo a uni-

formizar a sua aplicação nos diversos Estados-membros.286 

Os objetivos que a DQA visa prosseguir são vários. Porém, e com 

maior relevância para o tema objeto da nossa reflexão, podemos iden-

tificar quatro. 

O primeiro objetivo, e o mais importante, é, no nosso entendi-

mento, o estabelecimento de um quadro jurídico de proteção da água, 

___________ 

285 CANELAS DE CASTRO, Paulo, op. cit., 1998 (a), p. 17. 
286 A definição de águas de superfície, de águas subterrâneas, de águas interiores, de águas 

de transição e de águas costeiras pode ver-se, respetivamente, nos n.os 1, 2, 3, 6 e 7 do ar-

tigo 2.º. 
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para conservar e reabilitar o ambiente aquático e respetivos ecossis-

temas na UE no que respeita, essencialmente, à qualidade das águas. 

Objetivo que a DQA se propõe realizar, designadamente, através da 

adoção de “medidas específicas para a redução gradual das descar-

gas, das emissões e perdas de substâncias prioritárias e da cessação 

ou eliminação por fases de descargas, emissões e perdas dessas subs-

tâncias prioritárias” [cfr. art. 1.º, al. c), e arts. 10.º, 11.º e 16.º, todos 

da DQA]. 

A DQA, todavia, tem como fim não só evitar a continuação da 

degradação das águas, mas também alcançar uma boa qualidade eco-

lógica287 das mesmas. Para esse efeito, estabelece um enquadramento 

normativo baseado: (i) numa abordagem combinada das fontes tópicas 

e difusas; (ii) na previsão de VLE e normas de qualidade ambiental288 

(cfr. art. 10.º); (iii) nos conhecimentos científicos mais avançados, isto 

é, nas melhores tecnologias disponíveis; e (iv) no respeito dos princí-

pios do direito comunitário do ambiente. 

A DQA estabelece dois tipos de normas de qualidade da água pa-

ra as substâncias prioritárias, um relativo a concentrações médias anu-

ais e o outro às concentrações máximas admissíveis. O primeiro tipo 

de normas destina-se a assegurar a proteção contra efeitos crónicos e a 

longo prazo, e o segundo, a garantir a proteção da poluição intensa e a 

curto prazo. 

Cumpre ainda assinalar, a este propósito, que a DQA preocupa-se 

em garantir um bom estado não só para as águas superficiais, mas 

também para as águas subterrâneas (embora, quanto a estas, não se 

refira a um bom estado ecológico), assegurando a redução gradual, 

mas significativa, da sua poluição, pois exigem maiores períodos de 

___________ 

287 No artigo 4.º prevê-se que até 2015, pelo menos, deveria atingir-se o objetivo de um bom 

estado das águas em cada bacia hidrográfica. A DQA introduz um conceito de “bom esta-

do” das águas, que se relaciona com o estado ecológico das mesmas, conforme veremos 

mais detalhadamente de seguida. 
288 As definições de VLE e de normas de qualidade ambiental constam da DQA – artigo 2.º, 

n.os 40 e 35, respetivamente. 
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tempo e elevadíssimos custos para a sua renovação ou recuperação de 

qualidade. Por isso, quanto às águas subterrâneas, incrementa as me-

didas preventivas da contaminação, de acordo, aliás, com o princípio 

da prevenção. 

No que respeita à proteção da qualidade das águas, a DQA não é, 

contudo, como decorre do anteriormente exposto, o único diploma a 

ter em conta, funcionando, antes, como definidora das regras base e 

coordenadora de outras normas comunitárias sobre essa matéria, exis-

tindo, ainda, vária legislação avulsa que há que ponderar e tomar em 

consideração. 

De facto, a alínea a) do n.º 3 do artigo 11.º estabelece, desde logo, 

que os Estados-membros, na elaboração dos programas de medidas 

para cada região hidrográfica,289 e com vista a atingir os objetivos 

delineados pela DQA, devem prever as medidas exigidas ao abrigo da 

legislação prevista no artigo 10.º e na parte A do Anexo VI. 

Em conclusão, apesar da ausência de referências expressas na 

DQA às águas residuais e à sua depuração, estas não podem deixar de 

se considerar abrangidas por ela, atento o objetivo enunciado de pro-

teção da qualidade das águas e as normas previstas para esse efeito.290 

O segundo objetivo da DQA, que assume elevada importância, 

consiste na integração da política da água nas várias políticas setoriais 

comunitárias e/ou nacionais, económicas, sociais e fiscais, com im-

pacte no domínio hídrico, de modo a alcançar o almejado desenvol-

___________ 

289 Conceito mais abrangente do que o de “bacia hidrográfica” (como já vimos), que inclui as 

águas subterrâneas e costeiras (n.º 15 do art. 2.º da DQA). 
290 Neste sentido, SETUÁIN MENDÍA afirma que, na concretização dos programas de me-

didas de atuação necessárias para prevenir a deterioração e contaminação das águas, cer-

tamente se incluirão as normas relativas ao saneamento. Por sua vez, para o controlo da 

poluição causada pelas águas residuais, terão de ser fixados os VLE e não poderão ser ul-

trapassadas as normas de qualidade elegidas, no âmbito da abordagem combinada estabe-

lecida. Ver SETUÁIN MENDÍA, Beatriz, El saneamento de las aguas residuales en el 

ordenamiento español. Régimen jurídico, Colección Derecho Público, Editorial Lex No-

va, junho 2002, p. 127. 
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vimento sustentável.291 A este respeito, saliente-se, como afirma 

LÓPEZ PRECIOSO, o estabelecimento de “pontes” inéditas com 

normas setoriais comunitárias não só relativas à contaminação (como 

é o caso da PCIP), mas também com normas relativas à conservação 

da Natureza,292 emergindo da DQA, igualmente, a necessária promo-

ção da alteração dos comportamentos de consumo. De facto, a gestão 

dos recursos hídricos de forma sustentável não se soluciona apenas 

através de instrumentos jurídicos, sendo crucial o papel dos cidadãos 

na adoção de estilos de vida mais sustentáveis. 

O terceiro objetivo da DQA que importa destacar traduz-se na in-

trodução inovadora da utilização de instrumentos económicos na ges-

tão das águas, com vista à amortização integral dos custos dos servi-

ços hídricos, em termos ambientais e de recursos, de acordo com o 

princípio do poluidor-pagador. Na verdade, a DQA é um diploma que 

procura reforçar a utilização dos instrumentos económicos nas políti-

cas do ambiente. 

Nos termos da DQA, e a título de exemplo, saliente-se que quer o 

fornecimento de água potável, quer as instalações de tratamento de 

águas residuais, integradas no saneamento, devem ser pagos a um 

preço que reflita os custos de fornecimento dos serviços prestados, 

bem como os custos ambientais e dos recursos naturais que utilizam. 

O artigo 9.º da DQA, com efeito, estabelece que todos os Esta-

dos-membros devem ter em consideração “o princípio da amortização 

dos custos dos serviços hídricos”, incluindo os custos ambientais e 

dos recursos naturais, procedendo a uma análise económica de acordo 

___________ 

291 A UE acolheu, de modo formal, o conceito de desenvolvimento sustentável com a revisão 

operada pelo Ato Único Europeu nos artigos 2.º, 3.º C e 130.º R do Tratado de Roma, os 

quais correspondem, com algumas alterações, aos atuais artigos 11.º e 191.º do TFUE. 

Além disso, a alusão à necessidade de integrar o desenvolvimento sustentável na política 

do ambiente encontra-se plasmada nos sucessivos Programas de Ação em Matéria de 

Ambiente adotados a partir do terceiro programa, com um significativo relevo no quinto 

programa, intitulado, de forma pertinente, “Em direção a um desenvolvimento sustentá-

vel”. 
292 LÓPEZ PRECIOSO, Belén, “La Directiva Marco del Agua y la Protección de los Recur-

sos Naturales”, Aplicación en España de la Directiva Europea Marco de Aguas, AAVV, 

Ecoiuris, 2003, p. 133. 
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com o princípio do poluidor-pagador. Este normativo é, contudo, 

alvo de forte crítica por parte de AGUILERA KLINK, entendendo 

este autor que o enfoque dado pela DQA aos custos ambientais é to-

talmente inadequado, na medida em que ignora o princípio da precau-

ção e dá grande relevância ao princípio do poluidor-pagador, que con-

sidera “obsoleto e inútil”.293 

Por sua vez, o artigo 5.º prevê a realização de uma análise eco-

nómica da utilização da água, e o Anexo III enumera os elementos 

que os Estados-membros devem incluir na referida análise. 

Por outro lado, devemos referir, ainda, que, de acordo com o dis-

posto no artigo 4.º da DQA, onde se fixam os objetivos ambientais, a 

diretiva permite a derrogação desses objetivos quando os mesmos não 

se consigam alcançar por motivos de viabilidade técnica ou por custos 

desproporcionados. Assim, introduzem-se duas exceções a este propó-

sito: uma relativa à desproporção dos custos no que respeita à capaci-

dade financeira de os assumir, outra relacionada com a desproporção 

dos custos em relação aos benefícios que se alcançariam. Em qualquer 

dos casos cabe aos Estados provar a desproporcionalidade dos custos. 

Por isso, seria da maior importância que a DQA incluísse as noções de 

benefícios e de custos ambientais, 294 elementos essenciais para a aná-

lise e avaliação das decisões adotadas pelos Estados sobre esta maté-

ria. Porém, tal não se verifica, originando, portanto, as mais diversas 

interpretações, o que, naturalmente, não facilita a implementação da 

DQA, sendo um dos aspectos, na nossa opinião, que deverá ser solu-

cionado numa futura revisão da DQA. 

___________ 

293 Ver crítica contundente sobre este normativo, bem como sobre a forma como a DQA 

encara e trata os custos ambientais, em AGUILERA KLINK, Federico, “Agua, medio 

ambiente y la evaluación de los costes en la Directiva Marco Europea”, Cuadernos del 

Cendes, ano 24, n.º 66, setembro/dezembro 2007, pp. 1-20. 
294 Sobre uma definição prática dos conceitos de benefícios e de custos ambientais no con-

texto da DQA, identificando os elementos principais para a sua avaliação e apresentando 

as várias interpretações que sobre os mesmos têm sido efetuadas, pode ver-se MARTÍN-

ORTEGA, Julia e BERBEL, J., “Beneficios y costes ambientales en la Directiva Marco 

del Agua: conceptos y estimación”, Estudios Geográficos, LXIX, julho-dezembro 2008, 

pp. 609-635. 
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Decorre da DQA que os Estados-membros usufruem de uma certa 

flexibilidade para aplicarem a amortização dos custos, sendo certo 

que, para criar os mecanismos de amortização, têm de começar por 

elaborar uma análise económica completa de todas as utilizações da 

água bem como das pressões e impactes verificados em cada bacia 

hidrográfica. 

A DQA introduz, assim, métodos económicos para a gestão das 

águas, pretendendo, deste modo, não só assegurar um uso eficiente da 

água, promovendo a sua reutilização e reciclagem, mas também con-

tribuir para alcançar os objetivos ambientais que elege. 

A tarifação tem sido um instrumento que a UE entende ser abso-

lutamente fundamental e necessário com vista a reforçar a utilização 

sustentável e eficiente dos recursos hídricos, com grande pertinência, 

nomeadamente para os países com escassez295 de água e para fazer 

face às frequentes secas.296 297 Todavia, como decorre do Relatório 

sobre a revisão da política europeia de luta contra a escassez hídrica 

e a seca, da análise dos PGBH verifica-se que, com frequência, as 

tarifas não estão a ser aplicadas de acordo com a interpretação que a 

Comissão faz da DQA. Constata-se, em grande número de situações, 

uma interpretação restritiva do que sejam serviços hídricos,298 deles se 

___________ 

295 A escassez corresponde a situações em que a procura excede o nível de utilização susten-

tável do recurso hídrico. 
296 As secas são situações em que se verifica uma diminuição temporária dos recursos hídri-

cos devido a baixas de precipitação. 
297 Ver, inter alia, Comunicação da Comissão COM/2012/0672 final – Relatório sobre a 

revisão da política europeia de luta contra a escassez hídrica e a seca, que procede à 

avaliação da política adotada nesta matéria e das medidas tomadas no âmbito da aplicação 

da DQA, para verificar em que medida é que contribuíram para enfrentar os desafios da 

seca e da escassez. Entre os vários instrumentos utilizados para combater a escassez hí-

drica e a seca consta a fixação de um preço justo para a água, isto é, a tarifação dos servi-

ços hídricos de acordo com os princípios constantes da DQA. 
298 Sobre a interpretação do conceito de “serviços hídricos” deve ver-se o relevante acórdão 

proferido pelo TJUE em 11/09/2014 (processo C-525/12), na ação interposta pela Comis-

são contra a Alemanha (apoiada, nesta ação, pela Dinamarca, Hungria, Áustria, Finlândia, 

Suécia e Reino Unido, que defendiam o mesmo tipo de entendimento). 

 Nesta ação, o TJUE foi chamado, pela primeira vez, a pronunciar-se sobre o alcance do 

princípio da fixação de preços para os “serviços hídricos” previsto no artigo 9.º da DQA, 

tendo o processo sido considerado pela Comissão como um “processo piloto”, na medida 

em que lhe poderia permitir intentar várias outras ações em função da interpretação que o 

tribunal viesse a adotar. 



Capítulo III – Quadro normativo vigente da União 

Europeia relativo às descargas de águas residuais 

 201 

excluindo, por exemplo, a autocaptação, a proteção contra inundações, 

a energia hidroelétrica, etc. Por outro lado, os custos ambientais ou 

dos recursos naturais não são habitualmente tidos em consideração. 

Em face disso, e concluindo que o objetivo global da luta contra a 

escassez hídrica e a seca não foi alcançado, a Comissão destaca a ne-

cessidade, entre outras, de se proceder a uma aplicação adequada do 

artigo 9.º da DQA.299 

Finalmente, o quarto objetivo da DQA consiste no propósito de 

assegurar uma plena aplicação e execução da legislação sobre prote-

 
 A Comissão solicitou, então, ao tribunal que declarasse que a Alemanha não cumpria as 

obrigações decorrentes do inserto no artigo 2.º, ponto 38, e no artigo 9.º, ambos da DQA, 

por excluir determinados serviços (nomeadamente, o represamento para a produção hi-

droelétrica, a navegação, a proteção contra inundações, a captação para irrigação e fins 

industriais e o consumo próprio) da aplicação do conceito de “serviços hídricos”; enten-

dendo que a Alemanha estava a fazer uma interpretação restritiva do conceito de “servi-

ços hídricos” plasmado nos referidos normativos. 

 Todavia, o TJUE considerou a ação improcedente, afirmando que a DQA não impõe uma 

obrigação genérica de fixação de preços para todas as atividades relacionadas com a 

água, nem tem por objetivo a harmonização completa da legislação dos Estados-

membros no domínio da água, acrescentando, ainda, que o controlo da quantidade é um 

elemento acessório para garantir a boa qualidade das águas, lembrando que a DQA foi 

adotada com fundamento no artigo 175.º, n.º 1, do Tratado CE. 

 Por outro lado, e embora dando razão à Comissão quando invocou que as várias ativida-

des enunciadas no ponto 38 do artigo 2.º da DQA poderiam comprometer a realização dos 

objetivos da DQA, o tribunal afirmou, contudo, não ser possível deduzir que em todas es-

sas situações a não fixação de preços dessas atividades prejudicasse, necessariamente, a 

realização desses objetivos (cfr. ponto 56 do acórdão). 

 Em conclusão, o TJUE entendeu que “os objetivos prosseguidos pela DQA não implicam 

necessariamente que o disposto no seu artigo 2.º, ponto 38, alínea a), deve ser interpre-

tado no sentido de que sujeita todas as atividades que menciona ao princípio da amorti-

zação dos custos” (cfr. ponto 58 do acórdão). 

 Referindo-se a este acórdão, CARO-PATÓN acrescenta que a recuperação de custos do 

artigo 9.º não impõe, de acordo com a interpretação do Tribunal, soluções uniformes, de-

vendo ter-se em conta as considerações locais e regionais, sem maximalismos de nenhum 

tipo. Além disso, afirma, ainda, que segundo a DQA, cabe aos PGBH “informar” sobre as 

medidas a adotar para aplicar o princípio geral de recuperação de custos (art. 9.º, n.º 2) e 

para que a informação seja adequada exige-se que o plano inclua o resumo da análise 

económica do uso da água (art. 13.º em conjugação com o Anexo VII, A6). CARO-

PATÓN CARMONA, Isabel, “Sobre la regulación de los servicios urbanos del agua”, 

Agua Y Derecho – Retos para el siglo XXI, Miguel Ángel Benito López (director), Aran-

zadi, 2015, p. 431. 
299 Cfr. Comunicação da Comissão COM/2012/0672 final – Relatório sobre a revisão da 

política europeia de luta contra a escassez hídrica e a seca. 
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ção das águas, prevendo a diretiva, para esse efeito, quer um reforço 

do acesso à informação e da transparência, quer o estabelecimento de 

sanções adequadas e dissuasivas. 

Com efeito, como veremos adiante mais detalhadamente, o públi-

co passa a ter o direito de participar na gestão da água, prevendo-se a 

sua intervenção na elaboração dos PGBH (cfr. art. 14.º da DQA), de 

acordo com o estatuído na Convenção de Aarhus.300 

Em jeito de conclusão, podemos afirmar que a DQA estabelece 

uma base jurídica comum para a proteção e a regeneração das águas 

na Europa, tendo como objetivo geral devolver o bom estado a todas 

as águas. Não obstante, como referimos, a DQA não reúne todas as 

normas necessárias à cabal e integral proteção do domínio hídrico, 

sendo complementada por uma série de outros diplomas que regulam 

aspetos específicos e conexos da matéria, que impõem uma coordena-

ção e abordagem conciliatória nem sempre simples. Além disso, im-

porta não olvidar a perspetiva intersetorial no contexto da gestão sus-

tentável dos recursos hídricos. 

Verifica-se, ainda, que a DQA, bem como todo o quadro jurídico 

envolvente e complementar, dado o seu vasto alcance, multidisciplina-

riedade e tecnicidade das matérias que regula, ao que acresce a inter-

venção de diversos atores na gestão deste recurso, fatores que, aliados 

à vontade política e capacidade financeira dos vários Estados-

membros, nem sempre contribuem para uma aplicação eficaz do re-

gime jurídico de proteção das águas. 

Aliás, com a finalidade de assegurar e promover uma coordena-

ção da aplicação da DQA e dos restantes diplomas do setor da água e 

uma interpretação uniforme dos vários conceitos e aspetos relativos à 

DQA, têm sido elaborados inúmeros documentos explicativos, de ori-

entação e guias técnicos no âmbito da Estratégia Comum de Aplica-

ção da DQA, criada em 2001. 

___________ 

300 Ver supra nota de rodapé n.º 84. 
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4.5. NOÇÃO DE “ESTADO ECOLÓGICO” 

A noção de “estado ecológico” é um dos aspetos fundamentais e 

pioneiros da DQA associado às águas de superfície. Com efeito, a 

qualidade destas águas define-se não só em função de determinados 

contaminantes (para alcançar o “bom estado das águas”), mas em fun-

ção do seu estado ecológico301 (com vista a atingir o “bom estado eco-

lógico” no que respeita às águas de superfície). A DQA define “estado 

ecológico” como “a expressão da qualidade estrutural e funcional 

dos ecossistemas aquáticos associados às águas de superfície”, reme-

tendo a sua classificação para o Anexo V (o mais extenso da DQA). 

Este anexo está dividido em dois grandes pontos: um relativo às 

águas de superfície e o outro respeitante às águas subterrâneas. Para 

cada um deles, em primeiro lugar, estabelecem-se os vários indicado-

res de qualidade para os diferentes tipos de águas de superfície e sub-

terrâneas. Em segundo lugar, e no que concerne às águas superficiais, 

são apresentadas as definições dos estados ecológicos “excelente”, 

“bom” e “razoável” para os rios, lagos, águas de transição e águas 

costeiras, e dos potenciais ecológicos “máximo”, “bom” e “razoável” 

para as massas de água artificiais ou fortemente modificadas. Em ter-

ceiro lugar, determinam-se as várias regras para a monitorização do 

estado ecológico, de modo a acompanhar a sua evolução. E, em quarto 

e último lugar, estipulam-se medidas de classificação e apresentação 

dos diferentes estados das massas de água, de modo a assegurar a fia-

bilidade e comparabilidade dos resultados.302 

___________ 

301 Para aprofundar a noção de “estado ecológico” ver LÓPEZ PRECIOSO, Belén, “La 

Directiva Marco del Agua y la Protección de los Recursos Naturales”, Aplicación en Es-

paña de la Directiva Europea Marco de Aguas, AAVV, Ecoiuris, 2003, pp. 137-140. Um 

desenvolvimento detalhado do conceito jurídico do “bom estado ecológico da água” pode 

ver-se, inter alia, ALVAREZ CARREÑO, Santiago M., em “La Calidad Ambiental de las 

Aguas como eje vertebrador de la nueva normativa comunitaria”, Aplicación en España 

de la Directiva Europea Marco de Aguas, Ecoiuris, 2003, pp. 95-126; e em “Buen estado 

ecológido del agua”, Diccionario de Derecho de Aguas, Antonio Embid Irujo (diretor), 

Iustel, 2007, pp. 295-305. 
302 A este respeito é de referir que a confiança nos resultados dos estados das massas de água 

reportados, com vista à sua comparabilidade, aumentou consideravelmente com as noções 

e metodologias introduzidas no procedimento de intercalibração do estado ecológico 

constante do Common Implementation Strategy Guidance n.º 35, para implementação da 
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O “estado ecológico” baseia-se, pois, na qualidade da comunida-

de biológica, a saber, abundância da flora aquática e da fauna ictioló-

gica, as quais, naturalmente, são distintas nos vários Estados-

membros. No âmbito da DQA, o “estado ecológico” constitui, deste 

modo, a expressão da qualidade estrutural e do funcionamento dos 

ecossistemas aquáticos associados às águas superficiais e é expresso 

com base no desvio relativamente às condições de uma massa de água 

idêntica, ou seja, do mesmo tipo, em condições consideradas de refe-

rência. Estas condições equivalem a um estado que corresponde à 

presença de pressões antropogénicas pouco significativas e em que 

apenas ocorrem pequenas modificações físico-químicas, hidromorfo-

lógicas e biológicas. 

O “bom estado ecológico” é, assim, definido na DQA em termos 

da qualidade da comunidade biológica, das características hidrológi-

cas e das características químicas. Desse modo, os Estados-membros 

devem solucionar todos os problemas que afetam, ou sejam suscetí-

veis de afetar, os ecossistemas aquáticos, sendo a poluição um de-

les.303 Além disso, confere-se uma maior atenção às fontes de polui-

ção difusa (provenientes de atividades generalizadas, sem uma fonte 

de fácil identificação), de inquestionável importância, instituindo-se 

mecanismos de identificação e coordenação das várias disposições 

existentes. 

 
DQA, que veio complementar o ponto 1.4. do Anexo V. Sobre as vantagens do desenvol-

vimento do processo de intercalibração e a sua evolução, poderá ver-se RODRÍGUEZ 

REDONDO, Antonio Jesús, “Las mejoras en el desarrollo de intercalibración, en la dire-

tiva marco de aguas, a través de la gestión de las cuencas internacionales”, Actualidad Ju-

rídica Ambiental, n.º 90, de 06/05/2019, pp. 1-33. 

 Não obstante, não existindo uma metodologia única para a avaliação das águas (pois seria 

incompatível com os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade do direito da UE), 

ainda que o desenvolvimento de intercalibração seja um sério contributo para a compara-

bilidade dos dados – tendo como objetivo que uma massa de água seja avaliada de igual 

modo independentemente da sua localização e ainda que a metodologia utilizada seja dis-

tinta –, não é fácil encontrar um caminho que garanta a integral fiabilidade dos elementos 

reportados. Assim se explica que os últimos resultados da terceira fase do exercício de in-

tercalibração, constantes da Decisão (UE) 2018/229 da Comissão, de 12/02/2018, eviden-

ciem que o procedimento ainda não está completo (cfr. considerando 8 da Decisão). 
303 A par da poluição podemos referir, também, as alterações morfológicas (por exemplo, 

barragens) e a extração de grandes volumes de água para irrigação ou para utilizações in-

dustriais, como fatores que podem contribuir para a redução dos caudais para pontos críti-

cos. 
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Em suma, para sabermos se estamos, ou não, perante uma massa 

de águas em “bom estado ecológico”, é necessário o exercício de uma 

tarefa bastante complexa, de carácter eminentemente técnico, e não 

propriamente jurídico, que, tendo em consideração os objetivos finais 

a alcançar, acaba por conferir uma margem de discricionariedade à 

administração dos vários Estados-membros.304 

Como decorre do atrás referido, a DQA distingue diferentes clas-

ses de massas de água – superficiais, fortemente modificadas ou arti-

ficiais e subterrâneas – a que correspondem objetivos distintos a cada 

uma delas. 

De acordo com o disposto no n.º 8 do artigo 2.º da DQA, entende-

se por “’Massa de água artificial’: uma massa de água criada pela 

atividade humana”, e, nos termos do n.º 10 do mesmo normativo, 

considera-se 

“’Massa de água fortemente modificada’: uma massa de 

água que, em resultado de alterações físicas derivadas 

da atividade humana, adquiriu um carácter substancial-

mente diferente, e que é designada pelo Estado membro 

nos termos do anexo II”. 

Deste modo, denominam-se de massas de água fortemente modi-

ficadas ou artificiais os meios hídricos que tenham sido intervencio-

nados pela atividade das pessoas, como é o caso, por exemplo, das 

albufeiras, dos canais e dos portos. 

Nos termos da DQA, até 2015, as massas de água superficiais de-

veriam alcançar o “bom estado ecológico” e químico,305 as massas de 

___________ 

304 Sobre as dificuldades para uma definição e delimitação jurídicas do conceito de “bom 

estado ecológico das águas”, bem como sobre a margem de discricionariedade conferida à 

administração pública, pode ver-se, inter alia, ALVAREZ CARREÑO, Santiago M., 

“Buen estado ecológido del agua”, Diccionario de Derecho de Aguas, Antonio Embid 

Irujo (diretor), Iustel, 2007, pp. 301-302 e 303-305. 
305 No estado químico das águas superficiais é avaliado o cumprimento das normas de quali-

dade ambiental para as substâncias prioritárias e outros poluentes definidas na Diretiva 

das substâncias prioritárias. O bom estado químico está, assim, relacionado com a presen-
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água fortemente modificadas ou artificiais, o “bom potencial ecológi-

co” e químico, e as águas subterrâneas, o bom estado químico306 e 

quantitativo307. 

Assim, no caso das massas de água fortemente modificadas ou ar-

tificiais, o conceito de “estado ecológico” é substituído por um outro, 

o de “potencial ecológico”. Este conceito é expresso com base no des-

vio ao “máximo potencial ecológico”, que representa as condições 

biológicas e físico-químicas em que os únicos impactes na massa de 

água resultam das suas características artificiais ou fortemente modifi-

cadas, após a implementação de todas as medidas de mitigação que 

não afetem significativamente os usos ou o ambiente envolvente. 

Um último aspeto digno de nota, relativo aos objetivos ambientais 

fixados de se atingir o bom estado de todas as massas de água, respei-

ta ao conceito de “deterioração do estado” plasmado na subalínea i), 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da DQA. Aí se estabelece que “Os 

Estados-membros aplicarão as medidas necessárias para evitar a 

deterioração do estado de todas as massas de águas de superfície 

(…)”, não existindo qualquer disposição que defina ou esclareça em 

que consiste essa “deterioração”. 

Chamado a interpretar o aludido conceito de “deterioração de es-

tado”, o TJUE, por acórdão de 01/07/2015 (processo C-461/13),308 

 
ça de substâncias químicas no domínio hídrico em concentrações que não sejam suscetí-

veis de causar danos significativos, nomeadamente para as águas e para a flora e a fauna. 
306 No que respeita ao estado químico das águas subterrâneas, os procedimentos para avalia-

ção encontram-se estabelecidos na Diretiva 2006/118/CE, relativa à proteção das águas 

subterrâneas contra a poluição e a deterioração. Estes procedimentos de avaliação devem 

ser estabelecidos de acordo com o Guia “Guidance on Groundwater Status and Trend As-

sessment”. 
307 A avaliação do estado quantitativo é regulamentada pelos Estados-membros, devendo 

seguir os procedimentos definidos no Guia “Guidance on Groundwater Status and Trend 

Assessment” (elaborado pelo Grupo de Trabalho das Águas Subterrâneas, no âmbito da 

Estratégia Comum de Implementação da DQA). 
308 Este processo teve por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado por um tribu-

nal alemão, no âmbito de um processo judicial que opunha uma Federação alemã de pro-

teção do ambiente a uma autoridade administrativa federal alemã, relativamente à inter-

pretação do disposto nas várias subalíneas da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da DQA. Es-

tava em causa a ampliação de um rio, a fim de permitir a passagem de porta-contentores 

de maiores dimensões, o que, de acordo com a referida organização ambiental, para além 

das repercussões diretas resultantes da execução da obra (dragagens e descargas), impli-

http://bookshop.europa.eu/en/guidance-on-groundwater-status-and-trend-assessment-pbKHAN09018/
http://bookshop.europa.eu/en/guidance-on-groundwater-status-and-trend-assessment-pbKHAN09018/
http://bookshop.europa.eu/en/guidance-on-groundwater-status-and-trend-assessment-pbKHAN09018/
http://bookshop.europa.eu/en/guidance-on-groundwater-status-and-trend-assessment-pbKHAN09018/


Capítulo III – Quadro normativo vigente da União 

Europeia relativo às descargas de águas residuais 

 207 

afirmou que, na ausência de uma definição do mesmo, deveria recor-

rer-se à jurisprudência bem como à letra da lei. Assim, considerou 

“que há ‘deterioração do estado’ de uma massa de águas 

de superfície, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), i), 

da DQA, a partir do momento em que o estado de, pelo 

menos, um dos elementos de qualidade, na aceção do 

anexo V desta diretiva, se degradar uma classe, mesmo 

que essa degradação não se traduza numa degradação 

da classificação da massa de águas de superfície no seu 

conjunto. No entanto, caso o elemento de qualidade em 

causa, na aceção deste anexo, já se encontre na classe 

mais baixa, qualquer degradação deste elemento consti-

tui uma ‘deterioração do estado’ de uma massa de águas 

de superfície, na aceção deste artigo 4.º, n.º 1, alínea a), 

i).” 

Além disso, o tribunal afirmou que o aludido normativo não se 

limita a enunciar simples objetivos de gestão ou obrigações programá-

ticas, tendo, antes, efeitos vinculativos, quando avaliado o estado da 

massa de águas, sendo, por isso, aplicável a projetos concretos. As-

sim, nessa sequência, declarou que: 

“o artigo 4.º, n.º 1, alínea a), i) a iii), da DQA deve ser 

interpretado no sentido de que os Estados-membros são 

obrigados – sob reserva de concessão de uma derroga-

ção – a recusar a aprovação de um projeto concreto 

quando este seja suscetível de provocar uma deteriora-

 
caria consequências hidrológicas e morfológicas para os troços de rio afetados, designa-

damente, aumento da velocidade da corrente, alteração dos níveis da preia-mar e de bai-

xa-mar, aumento da salinidade em certas partes do rio e do assoreamento do leito, em cla-

ra violação da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da DQA. A organização ambiental alegava, 

ainda, que o conceito de “deterioração” plasmado na subalínea i) do referido normativo 

não dependia da alteração das classes de estado, pois, no seu entendimento, a DQA proíbe 

qualquer deterioração relevante dentro da mesma classe. 

 Em sentido oposto, a autoridade administrativa que procedeu à aprovação do projeto 

entendia que não havia risco de deterioração no que respeitava às águas costeiras, e con-

siderava que o estado das águas de transição tenderia a sofrer alterações negativas, mas 

sem que tal situação implicasse uma alteração da classe definidora do estado dessas 

águas, nos termos do Anexo V da DQA. 
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ção do estado de uma massa de águas de superfície ou 

quando comprometa a obtenção de um bom estado das 

águas de superfície ou de um bom potencial ecológico e 

de um bom estado químico das águas de superfície na 

data prevista por esta diretiva”. 

Deste modo, em primeiro lugar, podemos afirmar que a interpre-

tação conferida ao artigo 4.º da DQA pelo TJUE permite concluir que 

a norma em questão não corresponde à fixação de meros objetivos, 

impondo, pelo contrário, a obrigação da adoção de medidas concretas, 

o que se revela inegavelmente positivo para melhor alcançar os obje-

tivos da DQA.309 Em consequência, qualquer projeto que possa ter 

impacte sobre o estado das massas de água está abrangido pela proibi-

ção geral de deterioração do estado dessas águas constante do artigo 

4.º da DQA, apenas podendo ser aprovado de acordo com o sistema 

das derrogações legalmente previstas, o que, infelizmente, não contri-

bui para a almejada proteção dos recursos hídricos. 

Por outro lado, e em segundo lugar, a decisão do tribunal no que 

concerne ao conceito de “deterioração”, implica uma maior exigência 

nos critérios de classificação da qualidade das massas de água, para 

cumprimento dos objetivos ambientais. 

O leitmotif fulcral da DQA era garantir que, em 2015, todas as 

águas europeias estivessem em “bom estado”; admitindo, contudo, 

verificadas certas condições, situações de exceção. Com efeito, os 

Estados-membros poderiam prorrogar o prazo para determinadas mas-

sas de água (até 2021 ou 2027), se o prosseguimento dos objetivos, 

até à data mencionada, se revelasse inviável em termos técnicos e ci-

entíficos ou “desproporcionadamente” dispendioso (o que implicava a 

realização de uma análise custo-benefício). 

Tal desiderato mostrou-se, todavia, demasiado ambicioso, sendo 

de destacar que, de acordo com os dados da Agência Europeia do 

___________ 

309 Neste sentido, o advogado geral, NIILO JÄÄSKINEN, defendeu que a proibição de 

deterioração prevista no artigo 4.º cria uma obrigação autónoma no âmbito da aprovação 

de projetos (cfr., nomeadamente, os pontos 33 e 56 a 58 das Conclusões apresentadas em 

23/10/2014 – processo C-461/13). 
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Ambiente (AEA), se a maior parte das águas subterrâneas se encon-

trava em bom estado entre 2010-2015, o certo é que apenas 40% dos 

lagos, rios, estuários e águas costeiras monitorizados alcançaram um 

“bom” ou “excelente” estado ecológico.310 Em face disso, o sétimo 

Programa de Ação em Matéria de Ambiente apelou a que todas as 

massas de água deveriam alcançar um bom estado até 2020. Não obs-

tante, a percentagem de águas superficiais em “bom” ou “excelente” 

estado ecológico, nos termos dos dados obtidos com a segunda gera-

ção dos PGBH, mantinha-se apenas em cerca de 40%.311 E, de acordo 

com a mais recente avaliação ambiental levada a cabo pela Agência 

Europeia do Ambiente, o número de massas de águas que atingiram 

um “bom” ou “excelente” estado ecológico não ultrapassa os 44%. 

Assim, a UE está longe de alcançar até 2020 um bom estado ecológi-

co para todas as massas de água. A Agência Europeia do Ambiente 

afirma, aliás, que se as tendências atuais se mantiverem tal implicará 

uma maior deterioração da Natureza e uma continuada poluição da 

água.312 

A título de curiosidade, refira-se que de acordo com os dados da 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em 2015, o estado global 

das massas de água superficiais em Portugal obteve uma classificação 

de “bom ou superior” apenas em 52% das massas de água, prevendo-

se que a percentagem se mantenha praticamente idêntica até 2021, 

uma vez que algumas das medidas previstas para melhorar o estado 

das águas não foi implementada, atendendo, em particular, à crise 

económica que o país atravessou e que obrigou à intervenção do Fun-

do Monetário Internacional. 

___________ 

310 Cfr. European waters getting cleaner, but big challenges remain, European Environment 

Agency, 2018. De acordo com esta publicação, as águas superficiais da Europa Central, 

com maior densidade de população e agricultura intensiva, foram as principais responsá-

veis pela baixa percentagem das águas que alcançaram um bom estado ecológico. 
311 Cfr. European waters – assessment of status and pressures 2018, European Environment 

Agency, 2018. 
312 Cfr. O ambiente na Europa: Estado e perspetivas 2020, Agência Europeia do Ambiente, 

2019. 
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4.6. PREOCUPAÇÕES DE NATUREZA QUANTITATIVA 

Outra novidade, igualmente digna de relevo, que a DQA nos 

trouxe é a inclusão, no quadro legislativo das águas, de preocupações 

de natureza quantitativa, exigindo uma utilização sustentável das 

mesmas. 

Todavia, como resulta do que se afirma no considerando 19 da 

DQA, “o controlo da quantidade é um elemento acessório da garan-

tia da boa qualidade das águas”, o que significa que a quantidade só 

é uma preocupação da DQA em função dos objetivos traçados para 

alcançar a boa qualidade das águas, sendo, por isso, objeto de regula-

ção secundária.313 O mesmo emerge, de igual modo, de forma clara, 

do considerando 25 da DQA, que diz: “Devem-se estabelecer defini-

ções comuns do estado das águas em termos de qualidade e, quando 

pertinente para efeitos de proteção ambiental, de quantidade.” 

Esta limitação do âmbito da DQA, no que concerne à gestão da 

“quantidade” da água, decorre, como já demos conta e é corroborado 

por toda a doutrina, da base jurídica que fundamentou a aprovação da 

DQA, ou seja, do então artigo 175.º, n.º 1, do Tratado de Roma. O 

mencionado normativo referia-se à adoção de medidas de política de 

ambiente da UE com o objetivo, nomeadamente, da preservação, pro-

teção e melhoria da qualidade do ambiente, bem como da utilização 

prudente e racional dos recursos naturais,314 nos termos constantes 

do artigo 174.º do Tratado de Roma. Para a adoção dessas medidas era 

suficiente a aprovação por maioria qualificada no âmbito do designa-

do processo de codecisão. Já a aprovação de quaisquer medidas que 

afetassem a gestão quantitativa dos recursos hídricos teria de obedecer 

ao então artigo 175.º, n.º 2, correspondente ao atual artigo 192.º, n.º 2, 

do TFUE, e serem adotadas pelo Conselho por unanimidade. 

___________ 

313 Neste sentido, ver ÁLVAREZ CARREÑO, Santiago M., “La Calidad Ambiental de las 

Aguas como eje vertebrador de la nueva normativa comunitaria», Aplicación en España 

de la Directiva Europea Marco de Aguas, Ecoiuris, 2003, p. 111. 
314 Vejam-se, a título meramente exemplificativo, GONÇALVES HENRIQUES, António, O 

Direito Internacional das Águas e a Convenção de Albufeira de 1998 sobre as Bacias 

Hidrográficas Luso-Espanholas, 7.º Congresso da Água, Associação Portuguesa de Re-

cursos Hídricos, p. 10, e PÉREZ PÉREZ, Emilio, “Introdução”, Aplicación en España de 

la Directiva Europea Marco de Aguas, AAVV, Ecoiuris, 2003, p. 22. 
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4.7. ACESSO A INFORMAÇÃO, CONSULTA E PARTICIPAÇÃO 

É igualmente merecedor de realce o envolvimento que a DQA 

disponibiliza ao público. Com efeito, é conferido a todos o direito de 

acesso à informação, consulta e participação. Além disso, e em com-

plemento do mencionado direito, impõe-se às entidades nacionais 

competentes a obrigação de elaborarem, com regularidade, relatórios 

sobre a aplicação da DQA, com o objetivo de dar a conhecer as medi-

das adotadas e melhorar a eficácia das mesmas. Tudo com o intuito de 

proteger da melhor forma os recursos hídricos. 

Assim, de acordo com o disposto no artigo 14.º da DQA, os Esta-

dos-membros devem incentivar a participação ativa de todas as partes 

interessadas na execução da diretiva, em especial na elaboração, revi-

são e atualização dos PGBH, devendo garantir, relativamente a cada 

região hidrográfica, a sua publicação e disponibilização ao público, 

para eventual apresentação de observações. 

A este propósito, cumpre salientar que, com base nesta norma 

(art. 14.º, n.º 1, da DQA) e no artigo 4.º, n.º 1, da DQA, conjugados 

com a Diretiva 2011/92/UE (AIA), relativa à avaliação dos efeitos de 

determinados projetos no ambiente, e o artigo 9.º, n.º 3, da Convenção 

de Aarhus, o TJUE, por acórdão de 20/12/2017 (proferido no âmbito 

do processo C-664/15)315, esclareceu que o artigo 4.º, n.º 1, da DQA 

ou esta diretiva em si mesma, conferia direitos de intervenção a uma 

organização ambiental num processo de licenciamento, in casu, legi-

timidade para impugnar uma licença para captação de água. De facto, 

apelando ao decidido pelo acórdão atrás citado no processo C-461/13, 

___________ 

315 Este processo teve por objeto um pedido de decisão prejudicial efetuado pelo Supremo 

Tribunal Administrativo da Áustria, num litígio entre uma Organização Ambiental de 

Proteção da Natureza e uma autoridade municipal em que foram suscitadas várias ques-

tões prejudiciais no quadro de um pedido de licença de captação de água de um rio, para 

produção de neve. 

 A Áustria veio invocar que o artigo 4.º da DQA não tinha efeitos diretos, e, em sentido 

diametralmente oposto, a Organização Ambiental alegou que, na qualidade de ONG de 

defesa do ambiente, lhe assistia o direito de intervir para assegurar o cumprimento das 

normas do direito da UE em matéria de proteção do ambiente, onde, naturalmente, se in-

seriam as disposições relativas à água. 
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o tribunal reafirmou que o artigo 4.º, n.º 1, da DQA tem efeitos vincu-

lativos para os Estados-membros, devendo ser interpretado no sentido, 

que os Estados são obrigados, sem prejuízo da concessão de uma der-

rogação dentro dos exatos limites da lei, a recusar a aprovação de 

qualquer projeto concreto quando o mesmo seja passível de causar 

uma deterioração do estado das águas. 

O TJUE alegou, ainda, que, tendo em consideração o efeito vin-

culativo reconhecido às diretivas pelo artigo 288.º do TFUE, seria 

incompatível com tal dispositivo afirmar que as obrigações impostas 

por uma diretiva não pudessem ser invocadas pelos interessados, de-

signadamente para aferir se a autoridade que emitiu uma licença de 

captação de águas respeitou as obrigações que lhe são impostas por 

força do artigo 4.º da DQA. 

Por outro lado, e em corroboração do anteriormente invocado, o 

tribunal afirmou que, de acordo com a aplicação do princípio da coo-

peração leal, incumbe aos Estados assegurar a tutela jurisdicional dos 

direitos conferidos pela UE. Além disso, e recorrendo a uma interpre-

tação da letra da lei no que respeita ao artigo 14.º, n.º 1, da DQA, o 

tribunal considerou que os Estados-membros são obrigados a incenti-

var a participação ativa de todas as partes interessadas na execução da 

DQA. 

Assim, tendo em consideração os aludidos fundamentos, o TJUE 

declarou que uma ONG de defesa do ambiente “deve poder impugnar 

num órgão jurisdicional uma decisão de licenciamento de um projeto 

suscetível de ser contrário à obrigação de prevenir a deterioração do 

estado das massas de água, imposta pelo artigo 4.º da DQA”. Esta 

decisão merece a nossa total concordância e aplauso, pois contribui de 

forma absolutamente crucial para implementar e reforçar a aplicação 

das normas no campo da proteção do domínio hídrico. 

Em comentário a este acórdão, e atendendo à interpretação for-

mulada pelo tribunal quanto às questões que lhe foram colocadas, 

APODACA ESPINOSA afirma que: 

“es contraria al Derecho de la Unión la norma que no 

reconoce a las ONG ambientales el derecho a participar, 

como partes en el procedimiento, en un procedimiento de 

autorización seguido en aplicación de la Directiva 
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2000/60, y que concede el derecho de recurso contra las 

decisiones adoptadas al término de dicho procedimiento 

unicamente a las personas que tengam tal condición, al 

igual que se le imponga una norma procedimental naci-

onal, de efectos preclusivos, en virtud de la cual pierda 

la condición de parte en el procedimiento y no pueda, 

por tanto, interponer un recurso contra la decisión adop-

tada si no presentó sus alegaciones en plazo durante el 

procedimiento administrativo (…).”316 

Retomando os direitos conferidos pela DQA, devemos também 

referir que, nos termos do previsto no artigo 15.º, n.º 3, no prazo de 

três anos a contar da publicação de cada PGBH ou da sua atualização, 

os Estados-membros têm de apresentar um relatório intercalar em que 

descrevam os progressos realizados na execução do programa de me-

didas planeado. 

Por último, saliente-se que impende sobre a própria Comissão a 

obrigação de publicar um relatório sobre a execução da DQA, o mais 

tardar 12 anos após a data da sua entrada em vigor e, posteriormente, 

de seis em seis anos (cfr. art. 18.º, n.º 1). Além disso, a Comissão terá 

ainda de publicar um relatório sobre os progressos realizados na exe-

cução da DQA, baseado nos relatórios sucintos apresentados pelos 

Estados-membros, nos termos do artigo 15.º, o mais tardar até dois 

anos a contar das datas previstas nos artigos 5.º e 8.º. 

4.8. DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO 

A legislação ambiental da UE registou, e regista ainda, um eleva-

do grau de incumprimento, como nos dá conta KRÄMER, num inte-

ressante e recente artigo,317 bem como a última Comunicação da Co-

___________ 

316 APODACA ESPINOSA, Ángel Ruiz, “Jurisprudencia al día. Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017, assunto C-664/15”, Actualidad 

Jurídica Ambiental, revista 76, fevereiro de 2018, p. 129. 
317 Neste artigo, KRÄMER apresenta de forma crítica as várias dificuldades que a Comissão 

tem para assegurar a aplicação da legislação ambiental nos vários Estados-membros e 

avança com algumas sugestões para inverter a situação, podendo afirmar-se, de forma 
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missão sobre a aplicação da política ambiental da UE.318 KRÄMER 

afirma mesmo que a efetiva aplicação das normas do ambiente a nível 

da UE, mas também a nível nacional, regional e local, é o problema 

mais importante que o direito do ambiente enfrenta.319 E a aplicação 

da DQA não constitui qualquer exceção nesta matéria, bem pelo con-

trário, como veremos. 

Atenta a elevada complexidade inerente à gestão dos recursos hí-

dricos e os ambiciosos objetivos delineados, a DQA conferiu aos Es-

tados-membros vários prazos para a sua aplicação integral. Com efei-

to, reconheceu-se, ab initio, que a sua implementação necessitaria de 

orientações sobre diversas questões técnicas, desde a designação das 

massas de água, passando pela avaliação do seu estado e monitoriza-

ção e terminando na aplicação de medidas, com vista à manutenção ou 

à obtenção do bom estado de todas as massas de água. 

Deste modo, com o objetivo de alcançar o bom estado de todas as 

águas até 2015, a diretiva procedeu ao estabelecimento de várias tare-

fas, definindo as respetivas metas temporais. De entre as diversas res-

ponsabilidades impostas, cumpre destacar, desde logo, a concessão de 

um prazo de três anos para os Estados-membros procederem à trans-

posição da DQA para o direito nacional, devendo a mesma ocorrer, 

assim, no máximo. até ao dia 22 de dezembro de 2003 (cfr. art. 24.º, 

n.º 1, da DQA). Efetuada a transposição, os Estados-membros esta-

vam obrigados a proceder à elaboração dos primeiros planos hidroló-

gicos das bacias, de acordo com o disposto nos artigos 11.º e 13.º da 

DQA, a qual deveria estar finalizada em 22 de dezembro de 2009. Por 

 
emblemática, e recorrendo a uma frase sua, que, se nada for feito o ambiente morrerá em 

silêncio – “In this way, the environment, an interest without a voice, slowly dies in silen-

ce”. (pp. 12-13). KRÄMER, Ludwig, “On the effectiveness of monitoring the application 

of EU environmental law”, Nuevas perspectivas del Derecho ambiental en el siglo XXI, 

AAVV, Marcial Pons, 2018, pp. 11-41. 

 No mesmo sentido, inter alia, LOZANO CUTANDA, B. e LAGO CANDEIRA, A., “El 

derecho ambiental de la Unión Europea”, Tratado de Derecho Ambiental, Blanca Lozano 

Cutanda (diretora), Ediciones CEF, outubro de 2014, pp. 115 e ss. 
318 Ver COM (2017) 63 final, de 03/02/2017, e Resolução do Parlamento Europeu, de 

16/11/2017, sobre o reexame da aplicação da política ambiental da UE. 
319 KRÄMER, Ludwig, “On the effectiveness of monitoring the application of EU environ-

mental law”, Nuevas perspectivas del Derecho ambiental en el siglo XXI, AAVV, Mar-

cial Pons, 2018, p. 13. 
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sua vez, a política de preços constante do artigo 9.º da DQA deveria 

ser adotada pelos Estados-membros em 2010. 

Todavia, foram vários os Estados que não cumpriram esses e ou-

tros desideratos. Portugal não conseguiu cumprir atempadamente 

qualquer uma das obrigações mencionadas, podendo afirmar-se que a 

maior parte dos prazos fixados não foram respeitados por vários Esta-

dos-membros. 

Na verdade, registaram-se diversos incumprimentos, não só rela-

tivamente ao prazo de transposição da diretiva, mas também quanto a 

outras obrigações, como veremos de seguida mais detalhadamente. 

Os planos de bacias compartilhadas levantaram também vários 

problemas de implementação. No caso de Portugal e Espanha, ainda 

hoje se assiste a uma coordenação mas não à existência de planos hi-

drológicos unitários e integrais, conforme recomendado pela DQA. 

4.8.1. Infrações por incumprimento da obrigação de 

transposição. O caso específico do Luxemburgo 

O prazo de transposição da diretiva não foi respeitado por Portu-

gal, nem também pela Alemanha, Itália, Bélgica, Finlândia e Luxem-

burgo. Segundo EMBID IRUJO, o incumprimento de vários Estados 

na transposição atempada da DQA corrobora a dificuldade de transpor 

para os ordenamentos jurídicos internos as diversas e complexas me-

didas constantes da DQA, como, por exemplo, a planificação e gestão 

das águas por bacias hidrográficas e a recuperação dos custos pela 

utilização do domínio hídrico.320 

Na verdade, a transposição da DQA envolveu a aplicação de as-

petos e metodologias revolucionárias, o que implicou investigação e 

testes, com utilização de novos métodos, reclamando investimentos 

financeiros, vontade política e tempo. 

___________ 

320 EMBID IRUJO, Antonio, “La Directiva Marco del Agua y algunos de los problemas de 

su proceso de implantación en España y otros países europeos”, Ingeniéria y Territorio, 

n.º 80, 2007, p. 21. 
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No caso de Portugal, apesar do nosso direito já contemplar, à da-

ta, o planeamento e a gestão assentes nas bacias hidrográficas, houve 

que operar algumas reformas normativas e institucionais para os ade-

quar à solução imposta pela DQA. A transposição para o direito naci-

onal apenas ocorreu em 2005, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezem-

bro (intitulada Lei da Água), complementada, posteriormente, pelo 

Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 

97/2008, de 11 de junho (que estabelece o regime económico e finan-

ceiro dos recursos hídricos). Esta situação implicou uma condenação 

em custas pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias 

(TJCE). 

A ação por incumprimento da transposição da DQA desencadea-

da pela Comissão contra o Luxemburgo (processo C-32/05) merece, 

aqui, uma referência por razões distintas. Na verdade, atento o conte-

údo do acórdão do TJCE, de 30/11/2006, proferido no âmbito dessa 

ação, devemos refletir sobre a necessidade imperiosa de legislar com 

maior rigor, coerência e clarividência, características de que a DQA 

não se pode arrogar, e que justificaram, como veremos melhor mais 

adiante, críticas unânimes da doutrina. 

Nesta ação, colocaram-se duas questões fundamentais ao tribunal. 

A primeira questão foi a de saber se a DQA impunha o estabele-

cimento de normas para a sua adequada transposição, como defendia a 

Comissão ao abrigo do disposto no artigo 24.º da DQA, ou se bastaria 

o desenvolvimento de ações concretas para atingir os objetivos fixa-

dos, como afirmava o Luxemburgo, sublinhando que a DQA estabele-

cia um marco comunitário de atuação na política da água e não uma 

harmonização formal dos vários direitos internos dos Estados-

membros. 

A segunda questão foi a de analisar se o direito interno do Lu-

xemburgo abrangia, ou não, normas que concretizassem as disposi-

ções indicadas pela Comissão como incumpridas. 

Na mencionada ação, o Luxemburgo contestou-a, argumentando 

que tinha uma Lei, de 29 de julho de 1993, relativa à proteção e à ges-

tão das águas de superfície e subterrâneas, que cumpria já o normativo 
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constante da DQA, daí que não fosse necessária a adoção de nova 

legislação para transposição da diretiva. No entendimento do Luxem-

burgo a mencionada Lei de 1993 atribuía já às suas autoridades pode-

res suficientes para assegurar a realização dos objetivos operacionais 

da DQA, não sendo, portanto, necessária a adoção de qualquer outro 

ato normativo específico para esse efeito. 

Todavia, na réplica, a Comissão veio invocar que, ainda que se 

pudesse considerar efetuada a “transposição” em virtude da vigência 

da Lei de 1993, a mesma sempre deveria considerar-se incorreta ou 

incompleta relativamente a algumas disposições da DQA, porquanto, 

designadamente, não definia os conceitos de “bacia hidrográfica”, de 

“bom potencial ecológico” e de “bom estado químico” constantes do 

artigo 2.º; não dispunha de norma específica que contemplasse o esta-

tuído no artigo 3.º, n.º 4, relativo às demarcações hidrográficas; e não 

continha qualquer disposição relativa ao disposto no artigo 14.º, que 

prevê a informação e consulta do público. Ou seja, a Comissão susten-

tou, a título subsidiário, que as disposições da Lei de 1993 não asse-

guravam, no seu entendimento, uma transposição completa da DQA. 

Em sua defesa, o Luxemburgo alegou, entre o mais, que a DQA 

não requeria medidas efetivas de transposição para tornar a sua ordem 

jurídica compatível com os objetivos nela fixados, afirmando, no que 

respeita às definições enumeradas no mencionado artigo 2.º, que as 

mesmas só eram relevantes para definir o conteúdo das obrigações 

operacionais que a diretiva impõe aos Estados-membros, não necessi-

tando, por isso, de ser transpostas. 

No que se refere à obrigação de coordenação imposta pelo artigo 

3.º, n.º 4, nos termos do qual os Estados-membros assegurarão que os 

requisitos previstos para a realização dos objetivos ambientais fixados 

no artigo 4.º sejam coordenados para a totalidade da região hidrográ-

fica, os quais implicam obrigações diferentes consoante a região hi-

drográfica em questão seja nacional ou internacional, o Luxemburgo 

não contestou a sua não transposição, mas alegou que não existiam 

regiões hidrográficas nacionais no seu território. Além disso, no que 

respeita às regiões hidrográficas internacionais, informou que se en-

contrava devidamente assegurada a coordenação instituída pela DQA. 
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Por fim, o Luxemburgo advogou que não era necessária qualquer 

norma de transposição do disposto no artigo 14.º (relativa à informa-

ção e consulta do público), e que asseguraria o cumprimento oportuno 

das disposições constantes dessa norma. 

Analisados os argumentos de ambas as partes, em resposta à pri-

meira questão, e chamando à colação a noção de diretiva, constante do 

disposto no terceiro parágrafo do artigo 249.º do TCE (atual art. 288.º 

do TFUE), o tribunal sumariou, em conclusão, que: “a transposição 

de uma diretiva para o direito interno não exige necessariamente uma 

ação legislativa em cada Estado membro”, não sendo tão-pouco “exi-

gida (sempre) a reprodução formal das disposições de uma diretiva 

numa norma legal expressa e específica, podendo um contexto jurídi-

co geral ser suficiente para a execução de uma diretiva, em função do 

conteúdo desta”. Além disso, acrescentou que: 

“Não decorre nem dos artigos 1.º e 2.º da Diretiva 

2000/60, (…), que enunciam os objetivos que pretende 

atingir e as definições em que se baseia, nem de nenhu-

ma outra disposição da mesma que os Estados-membros 

são obrigados a adotar essa legislação-quadro, a fim de 

respeitar as exigências da diretiva”. 

Deste modo, e na esteira da argumentação apresentada pelo Lu-

xemburgo, o tribunal entendeu que a DQA não impunha uma harmo-

nização total da legislação dos Estados-membros no domínio da água, 

o que, embora juridicamente compreensível, nos parece poder colocar 

em causa o efetivo cumprimento dos objetivos traçados pela UE no 

que respeita à proteção das águas. 

Relativamente à segunda questão enunciada, o tribunal entendeu 

que o Luxemburgo violou o disposto no artigo 2.º da DQA, no que 

respeita à ausência de transposição das definições dos conceitos, tendo 

em consideração que os mesmos são relevantes em conjugação com 

os prazos fixados nos artigos 4.º e 6.º. Por último, o tribunal conside-

rou, ainda, que a inexistência de qualquer medida de transposição do 

previsto no artigo 14.º constituía, também, uma violação da DQA. 
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4.8.2. O primeiro relatório sobre os resultados alcançados 

A Comissão publicou o primeiro relatório sobre a aplicação da 

DQA, nos termos do disposto no artigo 18.º, n.º 3, em 2007, intitulado 

“Para uma gestão sustentável da água na União Europeia – Primeira 

fase da aplicação da Diretiva-Quadro no domínio da água 

(2000/60/CE)”.321 

Esse documento dá conta da evolução registada, avaliando a for-

ma como os Estados-membros incorporaram ou adaptaram o seu di-

reito interno às normas da diretiva, os mecanismos administrativos 

que estabeleceram para a boa gestão das águas, e as análises que efe-

tuaram das bacias hidrográficas. Esta primeira análise permite obser-

var várias deficiências na qualidade da transposição e implementação 

da DQA. Desde logo, a transposição incorreta da diretiva no ordena-

mento jurídico interno de alguns Estados e um elevado atraso na in-

corporação de instrumentos económicos nos sistemas de gestão das 

águas. De facto, este relatório da Comissão considerou que a análise 

económica, que competia aos Estados no âmbito do artigo 5.º da 

DQA, era a parte mais débil. Em face disso, a Comissão alertou para o 

risco de os objetivos traçados para 2015 não serem alcançados e pro-

cedeu a algumas recomendações, destacando-se, com acuidade para o 

nosso tema, a necessidade de executar a legislação comunitária perti-

nente, em especial no domínio das águas residuais, e a aplicação dos 

instrumentos económicos previstos na DQA, de modo a criar incenti-

vos para a gestão sustentável da água. 

4.8.3. O terceiro e quarto relatórios de execução da Diretiva-

Quadro da Água. O “Plano para a Água na Europa” 

Em cumprimento do estatuído no artigo 18.º, n.º 1, da DQA, a 

Comissão elaborou o terceiro relatório sobre a sua execução, intitula-

do “Planos de gestão de bacia hidrográfica”, publicado em novembro 

___________ 

321 COM (2007) 128 final, de 22/03/2007. Para uma análise mais pormenorizada, pode ver-se 

o documento de trabalho da Comissão SEC(2007) 362. 
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de 2012,322 e alicerçado na avaliação que efetuou dos primeiros 

PGBH, principal instrumento de implementação da DQA, como já 

mencionamos. Note-se que este relatório constituiu uma das bases da 

Comunicação da Comissão designada “Uma matriz destinada a pre-

servar os recursos hídricos da Europa”, igualmente publicada em 

novembro de 2012, conhecida também como “Plano para a Água na 

Europa”, a que se fará uma breve referência. 

O rigor da avaliação levada a cabo pela Comissão está, obvia-

mente, limitado pelo rigor com que foram elaborados os PGBH, sendo 

de realçar, ainda, que houve quatro Estados que ou não adotaram ne-

nhum plano ou adotaram e comunicaram apenas alguns, como foi o 

caso de Portugal, Espanha, Bélgica e Grécia. Saliente-se que, no caso 

de Portugal, até à data de elaboração deste terceiro relatório, não havia 

sido adotado nem comunicado, ainda, qualquer plano de gestão. 

Não obstante, a avaliação efetuada demonstrou que, apesar de se 

registarem alguns progressos na qualidade das águas, muitas delas não 

alcançariam os objetivos pretendidos em 2015, tendo a Comissão 

identificado a poluição, as sobrecaptações e as pressões hidromorfo-

lógicas como os principais obstáculos a esse desideratum. 

Destaca-se, com relevância para o objeto da nossa investigação, 

que a poluição com origem nas águas residuais urbanas e industriais, 

se encontra entre os fatores de poluição identificados para alcançar o 

bom estado das águas. A Comissão atribuiu tal situação ao processo 

ainda em implementação da Diretiva relativa ao tratamento das águas 

residuais urbanas nos países que aderiram à UE depois de 2004, bem 

como ao facto de, ao abrigo da Diretiva IPPC, que regulava a poluição 

de origem industrial, haver emissão de um grande número de licenças 

que admitiam VLE não consentâneos com as melhores técnicas dis-

poníveis. 

Além disso, verificou-ss que vários PGBH recorriam a derroga-

ções sem contemplarem um plano para alcançar os objetivos da DQA. 

Por isso, a Comissão recomendou aos Estados-membros a avaliação 

___________ 

322 COM (2012) 670 final, de 14/11/2012. 
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dos obstáculos que impediram a execução da diretiva, e que fossem 

tomadas medidas no segundo ciclo do planeamento. 

Uma outra situação que esta avaliação revelou foi que grande par-

te dos Estados-membros não integrou nos seus PGBH todas as utiliza-

ções de água nem procedeu à coordenação desses planos com os ou-

tros instrumentos de gestão territorial, sendo esta uma questão essen-

cial para o sucesso da política da água. Por outro lado, foram também 

detetadas lacunas nos PGBH no que se refere à quantidade e à quali-

dade das águas, sendo sabido que a gestão dos recursos hídricos só é 

completa se integrar ambos os aspetos. Este facto levou a que, a este 

propósito, a Comissão aquando da elaboração do segundo ciclo dos 

PGBH, tenha recomendado, nomeadamente, a adoção de regimes de 

caudal ecológico323 324 e a ponderação da problemática das alterações 

climáticas, bem como a coordenação com os planos de gestão do risco 

de cheia. 

Outra questão identificada como um problema de implementação 

da DQA respeita às questões técnicas. De facto, as informações 

transmitidas à Comissão, relativamente aos programas de monitoriza-

ção, mostravam lacunas, não sendo claro como e se eram utilizados os 

dados de caracterização das pressões para melhorar os PGBH. Evi-

denciaram-se, também, deficiências na elaboração e aplicação dos 

métodos de avaliação, recomendando a Comissão a melhoria das fer-

ramentas de monitorização e de avaliação. 

Para além do referido, a DQA, ao optar pela gestão integrada, 

com reflexos ao nível da estrutura de governação, fez com que se veri-

___________ 

323 Importa referir que os Estados-membros apoiaram a recomendação da Comissão de criar 

um entendimento comum sobre os caudais ecológicos e sobre a melhor forma de os ter 

em consideração na execução da DQA, tendo sido elaborado um documento de orienta-

ção no âmbito da Estratégia Comum de Aplicação da DQA, que os Estados-membros de-

veriam começar a aplicar em 2015. 
324 O caudal ecológico é uma técnica de proteção ambiental das águas que requer a interven-

ção humana, de modo a assegurar a manutenção de uma determinada corrente circulante 

minima. 

 Para um aprofundamento do conceito legal de caudal ecológico, bem como sobre as 

dificuldades e os problemas da sua determinação e implementação, pode ver-se, inter 

alia, CARO-PATÓN CARMONA, Isabel, “Caudal ecológico”, Diccionario de Derecho 

de Aguas, Antonio Embid Irujo (diretor), Iustel, 2007, pp. 307-322. 
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ficassem, em alguns casos, sobreposições de decisões e ações nem 

sempre compatíveis com os objetivos da DQA. 

Por último, este relatório de execução alertou para o facto de as 

políticas de tarifação continuarem por implementar em grande número 

de Estados, afirmando que, nos termos da DQA, os custos dos servi-

ços hídricos deveriam ser recuperados com base no princípio do po-

luidor-pagador, abrangendo os custos ambientais e os dos recursos 

consumidos. A este propósito, a Comissão deu conta, ainda, que havia 

Estados que adotaram uma interpretação restritiva da noção de “servi-

ços hídricos”, nela enquadrando apenas a água de consumo público e 

o tratamento das águas residuais, informando que havia já instaurado 

processos por infração. 

Todavia, atento o insucesso da ação instaurada no que respeita à 

alegada interpretação restritiva do conceito de “serviços hídricos”,325 a 

Comissão não desencadeou qualquer outra ação judicial relativa à 

falta de implementação do princípio de amortização dos custos dos 

“serviços hídricos” constante da DQA. Sem prejuízo disso, na sua 

Comunicação de 9 de março de 2015,326 que contém a avaliação dos 

progressos alcançados quer pela DQA quer pela Diretiva Inundações, 

sustentada nos primeiros relatórios sobre as ações específicas adotadas 

pelos Estados-membros no âmbito dos PGBH, e que constitui, ao 

mesmo tempo, o relatório intercalar mencionado no artigo 18.º, n.º 4, 

da DQA (ou quarto relatório de execução), a Comissão enfatiza que a 

falta de implementação do princípio da amortização dos custos dos 

“serviços hídricos” agravará a fatura a pagar pelas próximas gerações, 

designadamente nas zonas de maior escassez de água. 

A Comissão, citando um acórdão do TJUE já referido,327 que não 

lhe deu razão quanto à interpretação pretendida sobre a aplicação do 

princípio da amortização dos custos, afirma que o mesmo reconheceu 

que “a amortização dos custos – mediante a fixação de preços ou ou-

___________ 

325 Sobre a interpretação restritiva do conceito de “serviços hídricos”, ver acórdão do TJUE, 

de 11/09/2014 (processo C-525/12), já citado na nota de rodapé n.º 298. 
326 COM (2015) 120 final, “A Diretiva-Quadro Água e a Diretiva Inundações: ações tenden-

tes à consecução do ‘bom estado’ da água na UE e à redução dos riscos de inundações”, 

correspondente ao quarto relatório sobre a execução da DQA. 
327 Acórdão do TJUE, de 11/09/2014 (processo C-525/12). 
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tros meios – é potencialmente aplicável a um vasto leque de serviços 

que têm impacto no estado da água”, concluindo que, “se um Estado 

membro optar por não aplicar a recuperação de custos a uma deter-

minada atividade de utilização da água, terá de explicar claramente 

que outras medidas instituiu para garantir a consecução dos objetivos 

da DQA”. 

Em face do exposto, podemos afirmar que a Comissão, apesar de 

não ter obtido vencimento quanto à tese que defendeu sobre a inter-

pretação do conceito de “serviços hídricos, continua a considerar a 

indispensabilidade da adoção da tarifação dos “serviços hídricos” co-

mo um dos instrumentos para alcançar os objetivos prosseguidos pela 

DQA. E recomenda a tarifação adequada e conforme com a DQA, 

com vista a uma utilização eficiente da água. 

Regressando ao terceiro relatório de execução, cumpre salientar, 

conforme já referido, que o mesmo se revelou de grande importância 

para as várias propostas apresentadas na Comunicação da Comissão, 

de novembro de 2012, intitulada “Uma matriz destinada a preservar 

os recursos hídricos da Europa”,328 que ficou também conhecida co-

mo “Plano destinado a preservar os recursos hídricos da Europa” ou 

“Plano para a Água na Europa”, as quais foram debatidas no âmbito 

da Estratégia Comum de Aplicação da DQA. 

O “Plano para a Água na Europa” teve como objetivo, através de 

uma análise da política e da legislação existentes, propor soluções que 

ajudassem a ultrapassar os obstáculos identificados à adequada pro-

moção e conservação dos recursos hídricos. Na verdade, este plano 

visava, a longo prazo, assegurar a sustentabilidade de todas as ativida-

des com impacte na água, garantindo a sua utilização sustentável e 

equitativa. 

Assim, diagnosticada e avaliada a situação existente, o aludido 

plano considerou que, em termos globais, a legislação europeia era já 

suficientemente extensa e desenvolvida. Além disso, reconheceu que 

___________ 

328 COM (2012) 673 final, de 14/11/2012. 
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os ambientes aquáticos variavam bastante na UE e, por isso, em con-

sonância com o princípio da subsidiariedade, não propôs uma solução 

única, indicando, antes, os temas que deveriam merecer maior atenção 

em termos de gestão. Desse modo, entre várias outras, identificou 

duas questões que, no seu entendimento, merecem alguma reflexão e 

desenvolvimento: a eficiência hídrica dos edifícios e a reutilização da 

água. 

Assim, como, através da Diretiva Conceção Ecológica se procu-

ram já novas formas para que os produtos sejam mais eficientes em 

relação aos consumos de água e energia, a Comissão entendeu que 

deveriam ser elaborados critérios voluntários de rótulo ecológico para 

os materiais e produtos de construção, com o objetivo de promover a 

eficiência hídrica na construção. 

Uma das formas que permite promover a eficiência hídrica nos 

edifícios consiste na introdução de sistemas de compras públicas eco-

lógicas, daí que a Comissão tenha defendido a introdução de critérios 

ecológicos em matéria de contratos públicos. Neste quadro, destaque-

se que Portugal apresentou a Estratégia Nacional de Compras Públicas 

Ecológicas (ENCPE 2020) no dia 02/02/2018. 

Além disso, e apesar da ausência de regulamentação nesta maté-

ria, Portugal é um país de referência, pois criou, há cerca de 10 anos, 

um sistema voluntário de rotulagem da eficiência hídrica de produtos. 

Contudo, tal sistema não tem sido promovido nem aproveitado pelo 

Estado. 

A Comissão, por outro lado, sublinha a necessidade de se encon-

trarem opções de reutilização da água, chamando a atenção para a 

necessidade de se estabelecer normas comuns ambientais e sanitárias 

para esse efeito. Afirma, a esse propósito, que seria muito importante 

a reutilização das águas residuais urbanas ou industriais tratadas para 

irrigação ou nova utilização industrial,329 pois o seu impacte ambiental 

___________ 

329 Neste seguimento, e na sequência do plano de ação para a economia circular, a Comissão 

apresentou, em 28/05/2018, uma proposta de Regulamento do PE e do Conselho relativa 

aos requisitos mínimos para a reutilização da água [COM (2018) 337 final], Regulamento 
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seria sempre inferior quando comparado com a dessalinização ou os 

transvases. 

Com efeito, sempre que a água é usada, e dependendo das suas 

características, ela pode ser reciclada, sendo bastante relevante o po-

tencial da reciclagem, em particular das indústrias de uso intensivo de 

água e das águas residuais urbanas. 

Deste modo, tem-se avançado, nos últimos anos, para a denomi-

nada economia circular como forma de gestão dos nossos recursos, aí 

se incluindo a água, a qual poderá contribuir para uma gestão mais 

sustentável e eficiente dos recursos hídricos.330 

Do “Plano para a Água na Europa” constam, ainda, várias pro-

postas, já anteriormente adiantadas, para melhorar a aplicação do qua-

dro legislativo de proteção das águas, mas que não têm obtido acolhi-

mento pelo legislador. Entre elas destacamos a necessidade de se es-

tabelecer caudais ecológicos, bem como recolher dados com vista à 

instituição de um conceito comum de caudal ecológico. E, ainda, a 

integração efetiva da política da água em todas as outras políticas que 

possam ter qualquer impacte no estado da água, a saber, a agricultu-

ra,331 a energia, as pescas, os transportes, as políticas de financiamento 

e a gestão de catástrofes. 

 
que foi publicado em 05/06/2020 [Regulamento (UE) 2020/741 do PE e do Conselho, de 

25/05/2020], os quais serão objeto de análise no ponto 3 do Capítulo VI. 
330 A este propósito pode ver-se o City Blueprints Water Action Group, um dos grupos de 

ação ao abrigo da Parceria Europeia de Inovação no domínio da água, que reúne mais de 

40 cidades e regiões europeias para partilharem soluções inovadoras para os desafios ur-

banos que a água apresenta. Ver https://www.eip-water.eu/City_Blueprints (acedido em 

19/06/2018). 

 O tema da economia circular será abordado, com maior profundidade, no ponto 3 do 

Capítulo VI, aquando da nossa análise da reutilização das águas residuais. 
331 Sobre a urgente integração dos objetivos da política da água no seio da PAC, atendendo a 

que a agricultura é responsável por cerca de 80% da água consumida e a maior responsá-

vel pela poluição difusa, pode ver-se, inter alia, SERENO ROSADO, Amparo, “O direito 

português da água do século XXI – Catorze anos de Diretiva-Quadro da água”, Revista 

Eletrónica de Direito Público, vol. 1, n.º 2, junho 2014, p. 414 

https://www.eip-water.eu/City_Blueprints
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4.8.4. O quinto relatório sobre a aplicação da Diretiva-

Quadro da Água 

O quinto relatório da Comissão sobre a execução da DQA332 e da 

Diretiva Inundações foi elaborado com base na análise da segunda 

geração dos PGBH e dos primeiros Planos de Gestão dos Riscos de 

Inundações (PGRI), elaborados pelos Estados para o período 2015-

2021. 

Este relatório dá-nos conta de que, apesar de todos os Estados te-

rem adotado os seus PGBH para o período indicado, muitos deles fi-

zeram-no tardiamente, registando-se alguns atrasos superiores a dois 

anos. 

Por outro lado, e com maior gravidade, o relatório afirma que as 

águas europeias continuam sobre pressão significativa, quer de fontes 

de poluição difusas quer de fontes de poluição tópicas, não se tendo 

alcançado qualquer melhoria na percentagem de águas em bom estado 

entre a primeira e a segunda geração dos PGBH. Contudo, salienta 

que, atenta a inexistência, até inícios de 2018, de um sistema de inter-

calibração comum oficial para muitos tipos de água,333 a comparação 

entre as massas de água é ainda difícil, uma vez que se verifica a exis-

tência de grandes lacunas na monitorização do estado ecológico. 

Outro problema que este relatório identifica, na implementação 

da DQA, consiste no facto de as isenções previstas no artigo 4.º da 

diretiva abrangerem cerca de metade das massas de água da Europa. 

Esta situação evidencia a sua utilização generalizada, e quiçá abusiva, 

dizemos nós, o que nos permite deduzir que serão necessários grandes 

esforços para se poder, ainda, alcançar o bom ou potencial estado eco-

lógico de todas as águas superficiais até 2027. 

Em face dos constrangimentos identificados, a Comissão conside-

ra essencial haver maior investimento por parte dos Estados para 

cumprirem os objetivos da DQA, afirmando que, para os terceiros 

PGBH, os Estados devem, entre o mais, identificar as lacunas relati-

___________ 

332 COM (2019) 95 final, de 26/02/2019. 
333 Sistema aprovado pela Decisão da Comissão 2018/229, de 12/02/2018, como já demos 

conta. 
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vas a pressões que impedem que se alcance o bom estado das águas e 

conceber programas de medidas que visem eliminá-las. Por outro la-

do, salienta a necessidade de se reduzir a aprovação de isenções. 

Em relação a Portugal, a Comissão recomenda, especificamente 

que os nossos PGBH devem: 

– melhorar a monitorização das águas de superfície, abrangen-

do todos os elementos de qualidade em todas as categorias de 

água, incluindo as águas costeiras; e 

– reforçar a justificação do recurso a isenções, assegurando que 

cada projeto é avaliado a nível da massa de água. 

4.8.5. Algumas conclusões sobre as dificuldades de 

implementação suscitadas 

Analisados os relatórios de execução apresentados, bem como as 

decisões do TJUE a que nos referimos, podemos concluir que a com-

plexidade e as dúvidas quanto à interpretação de alguns dos conceitos 

constantes da DQA conduzem a que existam diferentes perspetivas e 

abordagens em relação à sua aplicação. Estas situações contribuem, 

naturalmente, para dificultar o alcance dos objetivos traçados pela 

DQA. Na verdade, a imprecisão na formulação das normas, já de si 

complexas, atendendo à multidisciplinariedade e tecnicidade das ma-

térias abrangidas, conjugada com conceitos jurídicos novos e de difícil 

delimitação, são fatores decisivos para uma ineficiência na aplicação 

das regras, a que podemos somar a “sobreposição” de algumas normas 

e o grande número de exceções previstas, situações que dificultam a 

sua implementação e eficácia. 

O conjunto das avaliações efetuadas revelam algumas lacunas na 

atual legislação relativa à água, bem como insuficiências significati-

vas na sua aplicação. 

As principais lacunas que têm sido identificadas dizem respeito, 

conforme já referido, ao enquadramento jurídico de novas soluções 

para a poupança da água e a reutilização de águas residuais, com vista 

à utilização sustentável do recurso, situação que nos parece facilmente 

ultrapassável. 
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Já no que concerne às insuficiências relativas à aplicação da 

DQA, a situação é, no nosso entendimento, bem mais complexa, pois 

depende, em grande medida, da vontade política dos Estados-

membros, sendo imperioso, promover a criação de estruturas eficien-

tes de controlo e fiscalização, o que obriga à assunção de esforços 

financeiros para esse efeito. Tal solução não é nada fácil de adotar em 

períodos de crise económica, como a desencadeada pela pandemia do 

COVID-19. Por outro lado, parece-nos essencial que, a nível da UE, 

se crie também uma estrutura de fiscalização ambiental, de modo a 

auxiliar a Comissão na tarefa de assegurar o cumprimento das normas 

ambientais, in casu, relativas à legislação de proteção das águas. 

Além disso, parece-nos imprescindível abordar e resolver os con-

flitos existentes entre a política da água e outros objetivos políticos. 

Em conclusão, podemos afirmar que, atendendo aos objetivos de-

lineados pela DQA, o processo para a sua implementação demanda 

tempo e obriga a elevados investimentos e custos financeiros. Toda-

via, não devemos desistir ou relaxar nas exigências ambientais traça-

das, pois poderemos comprometer não só o futuro das próximas gera-

ções como o futuro dos nossos recursos hídricos. 

4.8.6. Apreciação crítica 

Além dos aspetos positivos e negativos que fomos salientando ao 

longo da nossa breve exposição e reflexão sobre a DQA, e das difi-

culdades ou fragilidades relativas à sua implementação, uma das prin-

cipais críticas que lhe é dirigida pela generalidade da doutrina é a sua 

elevada complexidade, a deficiente sistematização adotada e a parca 

precisão de vários dos seus conceitos. 

Efetivamente, a técnica legislativa adotada pela DQA foi conside-

rada prolixa, desordenada e de difícil compreensão.334A título exem-

___________ 

334 Como destaca, por exemplo, ÁLVAREZ CARREÑO, Santiago M., El Régimen Jurídico 

de la Depuración de Aguas Residuales Urbanas, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 

2002, p. 102, citando MARTÍN-RETORTILLO, S., “Desarrollo sostenible y recursos hi-

dráulicos. Reflexiones en el entorno de la reciente Directiva estabeleciendo un marco co-
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plificativo, mas bastante contundente, DELGADO PIQUERAS diz 

que se trata de um texto pouco claro, sendo essa uma característica da 

técnica legislativa europeia, afirmando mesmo que a DQA é desorde-

nada, redundante e coberta de remissões que dificultam a sua leitura 

e compreensão.335 

De facto, da análise da DQA emerge uma utilização frequente de 

várias remissões de um normativo para outro e para outros atos, bem 

como a existência de várias derrogações, o que dificulta a sua inter-

pretação e, como vimos, a sua aplicação. Assim se explica que já te-

nham sido adotados mais de 30 documentos de orientação no seio da 

Estratégia Comum de Aplicação da DQA,336 de modo a auxiliar os 

Estados-membros na sua implementação; tenha sido criada uma base 

de dados especializados;337 e se tenha promovido a elaboração de tra-

balhos de investigação sobre a água ao abrigo da Parceria Europeia de 

Inovação, lançada pela Comissão em 2012 no âmbito da União Inova-

ção 2020. 

A leitura da DQA revela-se, pois, extremamente difícil e comple-

xa dado o elevado carácter técnico, científico e multidisciplinar de 

várias das questões abordadas. Esta situação é agravada pela necessá-

ria coordenação com outros diplomas. 

Na verdade, podemos afirmar que a DQA consagra um regime ju-

rídico cuja compreensão é invulgarmente árdua.338 

Com efeito, no que concerne à sistematização das matérias, ela é 

não só incoerente, como confusa, não se vislumbrando, muitas das 

 
munitario de actuación en el ámbito de la política de aguas”, Revista de Administración 

Pública, n.º 153, setembro-dezembro 2000, p. 29. 
335 DELGADO PIQUERAS, Francisco, “La Planificación Hidrológica en la Directiva Marco 

Comunitaria del Agua”, Aplicación en España de la Directiva Europea Marco de Aguas, 

Ecoiuris, 2003, p. 70. 
336 http://www.waterframeworkdirective.wdd.moa.gov.cy/guidance.html, acedido em 

19/06/2018. 
337 Como, por exemplo, a Water Information System for Europe (WISE) e a Infraestructure 

for spatial information in the European Community (Inspire). 
338 Para maiores detalhes sobre esta crítica, ver JOSEFSSON, H. e BAANER, L. “The water 

Framework Directive: A Directive for the Twenty-First Century?”, Journal of Environ-

mental Law, vol. 23, n.º 3, 2011, p. 463. 

http://www.waterframeworkdirective.wdd.moa.gov.cy/guidance.html
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vezes, quais os critérios de classificação adotados, o que prejudica a 

sua interpretação e consequente aplicação. Até as definições, enuncia-

das no artigo 2.º, são apresentadas sem que se consiga alcançar qual o 

critério que tenha presidido a essa tarefa. Por sua vez, os PGBH, por 

exemplo, o instrumento de excelência para a implementação da políti-

ca da água, são regulados no artigo 13.º, enquanto os “Programas de 

medidas” que deles devem constar estão previstos em artigo preceden-

te, a saber, no artigo 11.º. É ainda de sublinhar, conforme já anterior-

mente aludido, que, em rigor, estes planos deveriam apelidar-se de 

Planos de Gestão da Região Hidrográfica e não PGBH, pois a unidade 

de gestão é a região hidrográfica e não a bacia. 

Relativamente aos conceitos, embora, neste caso, sem relevo jurí-

dico, note-se que, analisadas as epígrafes e o teor dos artigos 1.º e 4.º 

da DQA, se verifica, desde logo, uma confusão entre objeto e objeti-

vos, parecendo-nos que o teor do artigo 1.º corresponde ao objeto a 

regular, e não aos objetivos a atingir, esses sim constantes do artigo 

4.º. 

A falta de rigor quanto a alguns dos conceitos e a complexidade 

inerente à DQA estão, aliás, comprovadas pela jurisprudência do 

TJUE que tem vindo a ser fixada para interpretação de várias das suas 

normas, conforme decorre, a título exemplificativo, mas expressivo, 

dos acórdãos relativos aos processos C-32/05 (Comissão versus Lu-

xemburgo, quanto à transposição da DQA), C-525/12 (Comissão ver-

sus Alemanha, quanto ao conceito de “serviços hídricos”) e C-461/13 

(relativo ao conceito de “deterioração de estado” das águas), já referi-

dos. 

Volvendo à análise que nos ocupa, outra crítica que podemos 

apontar à DQA, e que resulta do exame dos relatórios de execução da 

mesma, tem a ver com a caracterização e identificação das diversas 

pressões sobre o domínio hídrico e as metodologias utilizadas para o 

efeito, em especial sobre a monitorização, uma vez que constituem 

etapas essenciais para o processo de implementação da DQA, tanto 

para o estabelecimento das condições de referência, por fornecer da-

dos, como para acompanhar o processo de recuperação das massas de 
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água. De facto, não podem ser adotadas medidas eficazes sem o co-

nhecimento do estado das águas de uma forma completa e constante, 

pelo que a metodologia utilizada para caracterização das massas de 

água e a monitorização são instrumentos de gestão fundamentais na 

implementação da DQA. 

Neste contexto, para uma melhor implementação da DQA, é ne-

cessário definir métodos comuns, para se diminuírem as incertezas 

dos resultados, e avaliar com especial atenção o cumprimento das 

obrigações de monitorização impostas pela DQA. Por outro lado, pa-

rece-nos indispensável proceder-se a um sério e tempestivo acompa-

nhamento da evolução científica e técnica neste domínio, sob pena de 

não se conseguir alcançar os objetivos definidos. 

Outra crítica de que foi alvo a DQA tem a ver com o facto de o 

seu texto não fazer qualquer alusão aos possíveis efeitos das altera-

ções climáticas, pois já há vários indicadores que apontam para que os 

recursos hídricos sejam altamente suscetíveis aos seus impactes, po-

dendo as mesmas interferir com a prevenção da poluição e o restabe-

lecimento da boa qualidade das águas. 

Efetivamente, está cientificamente provado que já se assiste a 

uma mudança do clima, independentemente das causas serem de ori-

gem natural ou antropogénica, estando a ocorrer alterações no ciclo 

hidrológico, dada a sua intrínseca ligação com a temperatura atmosfé-

rica. A título exemplificativo, destaque-se que a perda de gelo na 

Gronelândia e na Antártida e a consequente subida do nível do mar 

poderá, colocar seriamente em causa a qualidade das águas doces 

(subterrâneas e superficiais), com a inevitável intrusão salina. 

Não obstante, apesar da ausência de referências expressas às alte-

rações climáticas no texto da DQA, há muito que se apela à sua inte-

gração na implementação da política da água na UE,339 entendendo-se 

___________ 

339 Neste sentido, ver, a título exemplificativo, o Relatório Técnico da Agência Europeia do 

Ambiente, Climate change and water adaptation issues, n.º 2, 2007; o Livro Branco 

(COM/2009/147); e o Guidance document n.º 24, denominado “River Basin Management 

in a Changing Climate”, um dos guias de orientação elaborado pela já referida Estratégia 

Comum de Aplicação da DQA. 
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que o planeamento previsto, por bacias hidrográficas, permite a adap-

tação dos planos a essas alterações. 

Nesse seguimento, as alterações climáticas devem ser integradas 

no processo de planeamento, de acordo com as orientações constantes 

do guia de orientação “River Basin Management in a Changing Cli-

mate”.340 

A DQA foi também criticada pelo facto de não fazer qualquer re-

ferência à gestão do território, salientando AGUILERA KLINK que 

não há gestão da água sem gestão do território.341 Porém, há que ter 

em atenção que as medidas legislativas relativas ao ordenamento do 

território, à semelhança da gestão quantitativa dos recursos hídricos 

(atrás referida), estão incluídas nas matérias do artigo 192.º, n.º 2, do 

TFUE (à data da elaboração da DQA, no correspondente art. 175.º, n.º 

2, do TCE), que requerem a unanimidade. Daí que a DQA, tendo co-

mo base jurídica o artigo 175.º, n.º 1, jamais pudesse legislar sobre a 

gestão do território. 

Sem prejuízo do referido, de acordo com o disposto no Conside-

rando 16 da DQA, as questões relativas ao ordenamento do território 

devem ter em conta os aspetos relativos à proteção do domínio hídri-

co, salientado BASSOLS COMA que, nos termos do artigo 5.º da 

DQA, o planeamento dos recursos hídricos comporta implicações que 

não podem avaliar-se sem ter em consideração os aspetos centrais do 

ordenamento do território.342 

Por último, o citado autor entende que o modo como a DQA en-

cara a própria gestão da água não é também o mais adequado, pois, 

como salienta, ignora a interdependência existente entre os diferentes 

tipos de contaminação, sendo sua opinião que a DQA não respondeu 

___________ 

340 Ver guia de orientação referido na nota antecedente. 
341 AGUILERA KLINK, op. cit., p. 3. 
342 Neste sentido, ver PÉREZ PÉREZ, op. cit., pp. 25-26, e BASSOLS COMA, Martín, “La 

Ordenación del Territorio en la Directiva Marco Comunitaria del Agua”, Aplicación en 

España de la Directiva Europea Marco de Aguas, Ecoiuris, 2003, pp. 40-41. 
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ao conhecimento científico que existia sobre a gestão da água e as 

interdependências que existem entre os diferentes ecossistemas.343 

4.8.7. Revisão da Diretiva-Quadro da Água 

Decorridas praticamente duas décadas sobre a publicação da 

DQA e encerrados dois ciclos de planeamento, e nos termos do esta-

belecido no artigo 19.º, n.º 2, a sua revisão estava prevista para 2019. 

Incumbe à Comissão avaliar a aplicação da diretiva e propor as altera-

ções que considere necessárias. Todavia, a avaliação sobre a adequa-

ção da legislação da água, efetuada em 2019344, concluiu que a mesma 

é amplamente adequada ao seu propósito, embora tenha reconhecido 

haver espaço para melhorias relacionadas com investimentos na sua 

implementação, na integração da água em outras políticas, para com-

bate à poluição química, para simplificação administrativa e para a 

digitalização. A referida avaliação considerou, no que respeita em 

concreto à DQA, que a mesma é suficientemente prescritiva no que 

concerne às pressões a serem abordadas, e, ainda, flexível o suficiente 

para reforçar a sua implementação no que tange os desafios emergen-

tes não mencionados na diretiva, como as alterações climáticas, a es-

cassez de água e os poluentes de preocupação emergente (por exem-

plo, microplásticos e produtos farmacêuticos). 

Sem prejuízo do referido, no dia 23 de outubro de 2020, com base 

na mencionada avaliação da legislação da água, e nas conclusões ob-

tidas em relação à poluição química, bem como na obrigação legal de 

atualizar regularmente as listas de substâncias prioritárias, que afetam 

as águas superficiais e subterrâneas (cfr. art. 16.º, n.os 4 e 7, da DQA), 

foi lançada uma avaliação de impacte com vista à proposta de uma 

diretiva para revisão das listas de poluentes. 

Não obstante, de acordo com a European Union Network for the 

Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL), e 

tendo em consideração os mais recentes estudos científicos, a revisão 

___________ 

343 BASSOLS COMA, Martín, op. cit., p. 11. 
344 Ver SWD (2019) 419 final, de 10/12/2019. 
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da DQA deveria introduzir, desde logo, melhorias no sistema de mo-

nitorização, avaliação e gestão dos poluentes. Em concreto, e na nossa 

opinião, parece-nos curial que seja prestada atenção ao surgimento de 

novos poluentes, como é o caso, por exemplo, dos microplásticos e 

dos produtos farmacêuticos. 

Por outro lado, face aos problemas colocados pelas alterações 

climáticas, que têm vindo a acentuar a diversidade dos problemas hí-

dricos existentes entre os vários Estados-membros, urge a necessidade 

de rever algumas das normas da DQA, sendo de realçar que, apesar de 

todas as medidas que vêm sendo adotadas, verifica-se, ainda, uma 

acentuada degradação da qualidade das águas superficiais, sobretudo 

nos períodos secos. Por isso, deverá promover-se um reforço no pla-

neamento da gestão dos recursos hídricos, introduzindo a obrigação de 

contemplar os aspetos relativos às alterações climáticas e uma gestão 

mais integrada das águas superficiais e subterrâneas. Neste contexto, 

os denominados “caudais ecológicos” à tanto proclamados, deveriam 

ser incluídos na DQA. Além disso, no nosso entendimento, a DQA 

deveria incluir as fontes alternativas de água, designadamente a reuti-

lização, porquanto esta pode contribuir de uma forma decisiva para 

alcançar os objetivos traçados. 

Ademais, a gestão da água deverá passar por uma gestão integra-

da de cariz territorial, institucional e político ao nível da UE, ou seja, 

deverá ser verdadeiramente transdisciplinar, designadamente no que 

concerne à política agrícola, tendo em consideração o seu enorme 

impacte sobre a quantidade e qualidade das águas, embora se reco-

nheça a fragilidade económica deste setor da economia. 

Last but not least, entendemos que a Comissão deveria aproveitar 

a oportunidade de revisão da DQA para proceder a uma ampla avalia-

ção de todas as normas relativas à gestão e proteção das águas, de 

modo a sistematizar e simplificar, tanto quanto possível, num novo 

diploma, os vários mecanismos para se alcançar o “bom estado” de 

todas as massas de água, clarificando os vários conceitos, de que fo-

mos dando conta, que necessitam de clarificação. 
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5. ALGUMAS CONCLUSÕES SOBRE O QUADRO 

NORMATIVO EM VIGOR 

Sem prejuízo das observações que fomos efetuando ao longo do 

nosso trabalho, e tendo em consideração que a compreensão do direito 

da UE é fundamental para a análise que faremos de seguida (do qua-

dro legislativo existente em Portugal para proteção do domínio hídrico 

face às descargas de águas residuais), importa reunir aqui aquelas que 

nos parecem ser as principais conclusões a retirar do quadro normati-

vo da UE no que respeita à proteção das águas. 

A política europeia da água começou por impor limites e regular 

as descargas de águas residuais no meio hídrico através de vários di-

plomas, com o objetivo de proteger a saúde humana e o ambiente, mas 

sem uma abordagem e visão globais do setor e suas implicações. Por 

isso, a DQA, ao estabelecer um quadro de ação para proteção dos vá-

rios tipos de água e ao impor a caracterização e monitorização do es-

tado de todas as massas de água instituiu uma profunda alteração do 

paradigma de gestão, com evidentes vantagens para a proteção das 

águas. Além disso, apesar do seu objeto corresponder, fundamental-

mente, às águas doces, abrange, igualmente, as águas costeiras e pre-

tende contribuir para a proteção das águas marinhas, como tivemos 

oportunidade de ver, enquanto a DQEM se ocupa das águas salgadas, 

nas quais se incluiem as águas costeiras, apenas nos aspetos que não 

estejam ainda regulamentados pela DQA. Esta situação impõe aos 

Estados-membros uma coordenação da aplicação da DQEM com as 

ações empreendidas no âmbito da DQA, dada a estreita interligação 

existente entre ambas e entre os ecossistemas de água doce e mari-

nhos. 

A DQA, apesar da sua ampla abrangência, não reuniu toda a le-

gislação existente, mantendo-se em vigor e tendo sido adotados vários 

atos legislativos relativos à proteção das águas. De facto, analisado o 

quadro atualmente vigente na UE no domínio das águas residuais, 

podemos afirmar que a poluição proveniente de fontes urbanas, indus-

triais e agrícolas está sujeita a uma ampla regulamentação, que neces-

sita de ser coordenada e integrada, sob pena de ineficácia. Todavia, 
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não podemos deixar de reconhecer o papel fundamental que a DQA 

teve ao privilegiar a proteção das águas e dos ecossistemas aquáticos 

associados e ao introduzir a gestão ao nível das bacias hidrográficas. 

Não há dúvida de que a DQA, como vimos, é, atualmente, o diploma 

mais abrangente relativo à política de proteção do domínio hídrico. 

Por outro lado, a DQA impôs uma estreita cooperação entre as 

autoridades públicas a quem está confiada a gestão das águas e a soci-

edade em geral, baseada nos direitos de informação, consulta e parti-

cipação ativa. 

A DQA conseguiu, ainda, introduzir um sério debate sobre o va-

lor da água num sentido não só económico mas também ecológico, o 

qual, apesar das fragilidades de aplicação, não pode deixar de ser as-

sinalado. 

Podemos, pois, concluir que a implementação da DQA, apesar 

das lacunas e fragilidades apontadas, entre as quais prevalece a inação 

dos Estados, bem como das diferenças existentes ao nível da sua apli-

cação nos vários Estados-membros, representou um avanço significa-

tivo da política das águas na sua vertente de proteção dos recursos 

hídricos. 

Mais, podemos afirmar que a proteção das águas, bem como a ga-

rantia da sua qualidade ecológica, são, hoje, o pilar da política hídrica 

da UE. 



CAPÍTULO IV – AS ÁGUAS 

OBJETO DE ESTUDO E A 

DEFESA DA SUA QUALIDADE 

COMO VETOR DA PROTEÇÃO 

DO AMBIENTE. ASPETOS 

GERAIS E ÂMBITO 

LEGISLATIVO NACIONAL 

Apresentada a evolução do quadro legislativo da política da água 

na UE e, mais em concreto, das normas respeitantes às águas residu-

ais, análise que se mostra essencial tendo em consideração a adesão de 

Portugal à referida organização internacional e a aplicabilidade dos 

tratados e das normas emanadas pelas suas instituições na nossa or-

dem interna,345 cumpre agora averiguar qual a atenção que tem sido 

dispensada à qualidade das águas na sua dimensão ambiental no seio 

do nosso ordenamento jurídico, delineando o seu âmbito legislativo. 

A importância da água para a vida humana é absolutamente indis-

cutível e insubstituível, de tal modo que há registos bem remotos de 

normas que revelam preocupações de ordem sanitária, com o intuito 

de garantir a salubridade e qualidade das águas destinadas ao abaste-

cimento das populações.346 Todavia, conforme já salientamos, não é 

___________ 

345 Nos termos definidos pelo direito da UE e constitucionalmente definidos no artigo 8.º, n.º 

3, da CRP. 
346 Nas civilizações antigas da Grécia e Roma, as primeiras normas relativas às águas tinham 

como objetivo fundamental a regulação do seu uso, de modo a preservar a saúde pública, 

preocupação ainda hoje atual na gestão dos recursos hídricos. 

 E mesmo os primeiros acordos celebrados no Ocidente, no século XIX, relativos aos rios, 

foram instituídos com vista a salvaguardar os transportes e o comércio, não se vislum-

brando, à data, quaisquer preocupações de ordem ecológica. 
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essa perspetiva da qualidade das águas, onde se enquadra o direito das 

pessoas à água, que nos ocupa, mas sim a sua proteção enquanto ele-

mento da Natureza, per se, importante para o seu equilíbrio, bem co-

mo do ecossistema Terra, tendo em consideração a contaminação e 

degradação de que tem sido alvo, em virtude, designadamente, da 

poluição causada pelas descargas de águas residuais. 

A defesa da qualidade das águas como recurso natural e como 

bem jurídico ambiental só muito recentemente teve lugar na maior 

parte dos sistemas jurídicos dos Estados, embora sempre a par de um 

elevado número de regras jurídicas que têm como fim a proteção da 

saúde pública das pessoas e garantir o acesso a água potável. A altera-

ção de paradigma de uma gestão focada no abastecimento para uma 

outra que enfatiza a proteção dos recursos hídricos resultou, funda-

mentalmente, da evolução social e económica registada nos países 

industrializados. Em Portugal, encontra-se estatuída, desde logo, no 

texto constitucional desde 1976 (cfr. art. 66.º da Constituição da Re-

pública Portuguesa347), na Lei de Bases da Política de Ambiente 

___________ 

347 A versão atual do artigo 66.º da CRP, intitulado “Ambiente e qualidade de vida”, dispõe: 

 “1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado 

e o dever de o defender.  

 2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, 

incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a partici-

pação dos cidadãos:  

 a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão;  

 b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correta locali-

zação das atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconómico e a valorização 

da paisagem;  

 c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e 

proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preserva-

ção de valores culturais de interesse histórico ou artístico;  

 d) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua 

capacidade de renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio da soli-

dariedade entre gerações;  

 e) Promover, em colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das povo-

ações e da vida urbana, designadamente no plano arquitetónico e da proteção das zonas 

históricas;  

 f) Promover a integração de objetivos ambientais nas várias políticas de âmbito setorial;  

 g) Promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente;  
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(LBPA)348, bem como em vários atos legislativos avulsos, a sua maior 

parte aprovados em virtude das obrigações assumidas por Portugal no 

seio da UE, como teremos oportunidade de verificar. 

Destaque-se, contudo, que, tendo em conta o desenvolvimento 

acelerado da industrialização e dos grandes centros urbanos, a preocu-

pação pela proteção e conservação da água, face à sua elevada conta-

minação e degradação, encontra-se já plasmada na Carta Europeia da 

Água, proclamada pelo Conselho da Europa em 6 de maio de 1968. 

De facto, um dos princípios estabelecidos foi o de que devería-

mos “aprender a considerar a água como um género precioso que 

deve ser preservado e utilizado racionalmente” (cfr. parte final do 

princípio 2). E acrescenta-se que “as águas de superfície e as águas 

subterrâneas devem ser preservadas contra a poluição” (cfr. segundo 

parágrafo do princípio 3), e afirmando-se, ainda, que “utilizar a água 

inconsideravelmente é abusar do património natural” (cfr. última 

parte do princípio 10). 

Deste modo, para além de corroborarmos, ao longo de toda a ex-

posição, a necessidade de proteção da qualidade das águas como um 

dos elementos naturais do ambiente, atualmente reconhecida como um 

dos pilares fundamentais da política da água,349 o objetivo deste traba-

lho consiste, essencialmente, em traçar e analisar o quadro legislativo 

sobre a qualidade da água em termos ecológicos e respetivos meca-

nismos de proteção existentes no ordenamento jurídico português. E 

centramo-nos, ainda, no objeto do nosso estudo, que se baseia nas 

 
 h) Assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com proteção do ambi-

ente e qualidade de vida.” 
348 Sublinhe-se que a LBPA (Lei n.º 19/2014, de 14/04) veio instituir, não só direitos como 

“deveres ambientais”, estabelecendo que “O direito ao ambiente está indissociavelmente 

ligado ao dever de o proteger, de o preservar e de o respeitar, de forma a assegurar o 

desenvolvimento sustentável a longo prazo, nomeadamente para as gerações futuras”, 

devendo todos os cidadãos “contribuir para a criação de um ambiente sadio e ecologi-

camente equilibrado e, na ótica do uso eficiente dos recursos (…), para a sua proteção e 

preservação” (cfr. art. 8.º). 
349 Como salienta EMBID IRUJO, a qualidade das águas é um dos pontos cruciais e de 

maiores preocupações no regime jurídico das águas [“Principios Generales sobre el Orde-

namiento Jurídico-Administrativo de la Calidad de las Aguas”, La Calidad de las Aguas, 

A. Embid Irujo (diretor), Editorial Civitas, 1.ª edição, 1994, p. 27]. 
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descargas de águas residuais, como um dos fatores de elevada pressão 

sobre a qualidade das águas a combater. 

1. AS ÁGUAS OBJETO DE ESTUDO: O DIREITO DAS 

ÁGUAS E O DIREITO DO MAR 

Como evidenciado ao longo de todo o trabalho que temos vindo a 

desenvolver, as águas podem dividir-se em várias categorias, atenden-

do a distintos critérios. 

As principais distinções, sem qualquer pretensão de exaustivida-

de, classificam as águas: 

– de acordo com a sua tipologia, em águas doces, águas salga-

das e águas salobras, ou águas dos rios, águas dos lagos, de 

transição, águas costeiras e mar; 

– de acordo com a sua localização geográfica, em águas subter-

râneas e águas superficiais; 

– de acordo com a sua origem, em águas naturais, artificiais ou 

fortemente modificadas; e, 

– de acordo com o seu uso, em águas para consumo humano, 

águas balneares e águas para uso recreativo. 

Deste modo, quando se fala apenas em “águas”350, podemos refe-

rir-nos tanto às águas continentais (águas doces e salobras, subterrâ-

neas e superficiais) como às águas marítimas (águas salgadas). Na 

verdade, quer as primeiras quer as segundas são, hoje, alvo de grande 

preocupação e objeto de legislação, no que respeita ao gravíssimo 

problema de poluição hídrica, existindo causas de poluição comuns, 

mas também diferenciadas. A título exemplificativo, refira-se a polui-

___________ 

350 Sem prejuízo do estado físico em que se possam encontrar, pois, como afirma CASTRO 

REGO, a água “É a única substância que se encontra naturalmente nos três estados fun-

damentais da matéria, embora predomine a que se encontra no estado líquido, pois só os 

oceanos contêm cerca de 97,2% do total (…). No entanto uma grande massa de água 

existente na terra encontra-se no estado sólido, retida nas calotes polares e nos glacia-

res, enquanto a atmosfera contém cerca de 1013 toneladas de água (0,001% do total) sob 

forma de vapor”, (CASTRO REGO, Zózimo, A Água – A escassez na abundância, Cole-

ção O Ambiente e o Homem, Secretaria de Estado do Ambiente, Lisboa, 1977, p. 9). 
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ção oriunda das descargas de águas residuais, objeto do nosso estudo, 

que tanto afeta as águas doces e salobras como as salgadas; e a polui-

ção provocada pelos hidrocarbonetos, essencialmente associada às 

águas salgadas. 

A nossa lei fundamental não contém qualquer norma que se refira 

diretamente à necessidade de proteção da qualidade das águas. Toda-

via, tal desiderato deve considerar-se incluído na afirmação de que 

“todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologica-

mente equilibrado e o dever de o defender” (cfr. art. 66.º, n.º 1, da 

CRP), bem como na atribuição ao Estado das tarefas de “defender a 

natureza e o ambiente” [cfr. art. 9.º, al. e), da CRP] e de “promover o 

aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua 

capacidade de renovação e a estabilidade ecológica” [cfr. art. 66.º, 

n.º 2, al. d), da CRP]. Com efeito, apesar de não existir menção ex-

pressa, na CRP, à proteção ambiental das águas, não resta qualquer 

dúvida sobre a sua subsunção nos mencionados dispositivos. 

Nesse seguimento, a atual Lei de Bases da Política do Ambiente 

(Lei n.º 19/2014, de 14/04351) refere-se à “água e ao mar” como com-

ponentes naturais do ambiente (art. 10.º), merecedores de proteção 

ambiental, distinguindo, assim, as águas doces e as águas salgadas. 

Esta distinção é nova, uma vez que na Lei de Bases anterior (Lei n.º 

11/87, de 07/04) apenas se falava na “água” como componente ambi-

ental natural (art. 6.º). Não obstante, nesse conceito abrangiam-se to-

das as águas: as águas interiores de superfície, as águas interiores sub-

terrâneas, as águas marítimas interiores, as águas marítimas territoriais 

e as águas marítimas da zona económica exclusiva (n.º 1 do art. 10.º). 

Por isso, a diferença ora registada não implica qualquer alteração ao 

nível do entendimento quanto à natureza e importância das águas, 

doces ou salgadas, na política de proteção ambiental das mesmas. 

Na verdade, de acordo com o disposto nas alíneas a) e b) do arti-

go 10.º da Lei n.º 19/2014, a política de ambiente reconhece e valoriza 

a importância da “água” e do “mar”, afirmando, respetivamente, que: 

___________ 

351 Aprovada para dar cumprimento ao estatuído nos mencionados artigos 9.º e 66.º da CRP. 
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a) “a proteção e a gestão dos recursos hídricos com-

preendem as águas superficiais e as águas subterrâneas, 

os leitos e as margens, as zonas adjacentes, as zonas de 

infiltração máxima e as zonas protegidas, e têm como 

objetivo alcançar o seu estado ótimo (…)”; e 

b) “a política para o meio marinho, abrange a coluna 

de água, o solo e o subsolo marinho, devendo assegurar a 

sua gestão integrada, em estreita articulação com a ges-

tão da zona costeira, garantindo a proteção dos recursos 

e ecossistemas marinhos (…)”. 

É, desta forma, claro que a LBPA apesar de apresentar, atualmen-

te, dois componentes ambientais distintos – água e mar –, contempla 

as “águas” e a necessidade da sua proteção ambiental na sua globali-

dade (doces e salgadas), à semelhança da lei anterior. E, como é ine-

rente a todas as leis de base, remete a sua regulamentação para legis-

lação específica. Todavia, essa legislação, em grande número de situ-

ações, contempla as “águas” de forma conjunta352 (tendo em conside-

___________ 

352 A título exemplificativo, podemos referir a Lei n.º 54/2005, de 15/11, que estabelece a 

titularidade dos recursos hídricos, referindo-se a todas as águas, doces e salgadas. Com 

efeito, de acordo com o previsto no seu artigo 2.º, n.º 1: “O domínio público hídrico com-

preende o domínio público marítimo, o domínio público lacustre e fluvial e o domínio 

público das restantes águas.” 

 Outro diploma que espelha o tratamento conjunto das águas doces e salgadas é a Lei n.º 

58/2005, de 29/12 (Lei da Água, que procedeu à transposição da DQA), embora a prote-

ção das águas marítimas, incluindo as águas territoriais, seja efetuada de forma diversa de 

outras águas superficiais. Na verdade, à semelhança da DQA, a Lei da Água portuguesa 

estabelece o enquadramento legal, essencialmente, para a gestão das águas superficiais 

(nas quais abrange as águas interiores, de transição e costeiras) e das águas subterrâneas, 

merecendo as águas marinhas e territoriais, com exceção das águas costeiras, uma prote-

ção mais indireta (cfr. art. 1.º, n.º 1). Nesse contexto, a Lei da Água não afeta as compe-

tências legais da Autoridade Marítima Nacional, e os títulos de utilização sobre o domínio 

público marítimo não podem ser emitidos sem o parecer favorável da referida autoridade 

(cfr. art. 106.º). Além disso, estabelece-se que, nas áreas do domínio público hídrico afe-

tas às administrações portuárias, a competência da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) para licenciamento e fiscalização da utilização dos recursos hídricos considera-se 

delegada na administração portuária com jurisdição no local (art. 13.º). 

 No mesmo quadro, o regime da utilização dos recursos hídricos constante do Decreto-Lei 

n.º 226-A/2007, de 31/05, é também aplicável a todas as águas, estatuindo que a emissão 

dos títulos de utilização do domínio público marítimo que possa afetar a preservação do 
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ração, desde logo, a sua natural conexão física), existindo outras em 

que as trata de forma autónoma, dedicando-se em específico ora às 

águas doces ou continentais, ora às águas salgadas ou marítimas. 

O facto de o legislador adotar dois conceitos distintos para as 

“águas”; empregando o termo “água” para identificar as águas doces 

ou continentais e o termo “mar” para se referir ao meio marinho, pa-

rece-nos que pretende ir de encontro à existência de legislação e ad-

ministrações específicas para cada uma das “águas” em questão – do-

ces e salgadas.353 De facto, como veremos, a gestão e a proteção da 

qualidade das águas doces ou continentais e de algumas das águas do 

mar estão atribuídas a entidades diferentes. 

Em suma, apesar de se assistir, essencialmente por via da receção 

do Direito Comunitário, a uma abordagem cada vez mais integrada da 

gestão e proteção da qualidade de todas as águas,354 o certo é que exis-

te um corpo legislativo cujo intuito primordial consiste em proteger e 

conservar as águas doces ou continentais (estudado, tradicionalmente, 

pelo Direito das Águas), e outro, designadamente de origem interna-

cional, cuja função principal é proteger as águas do mar (integrado no 

chamado Direito do Mar). Verifica-se, assim, uma distinção, em ter-

mos legislativos, entre os recursos hídricos doces e salgados. 

 
meio marinho deve ser precedida de parecer favorável da Autoridade Marítima Nacional 

(cfr. art. 15.º, n.º 1, al. f). 

 Finalmente, e sem qualquer pretensão de se ter efetuado uma análise exaustiva de toda a 

legislação avulsa existente, importa fazer uma referência ao Decreto-Lei n.º 236/98, de 

01/08, que estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de pro-

teger o meio aquático no seu todo e melhorar a qualidade das águas em função dos seus 

principais usos, aplicando-se quer às águas doces quer às salgadas, muito embora delas se 

exclua, nomeadamente, desde 2009, as águas balneares, que são objeto de legislação au-

tónoma (DL n.º 135/2009, de 03/06, relativo à gestão da qualidade das águas balneares), 

e, por exemplo, as descargas operacionais nas águas do mar territorial, efetuadas a partir 

de navios, que são objeto de legislação específica (cfr. art. 2.º). 
353 A título exemplificativo, mas corroborando esta distinção, a lei que estabelece a titulari-

dade dos recursos hídricos (Lei n.º 54/2005, de 15/11) distingue, dentro do domínio pú-

blico hídrico, o domínio público marítimo do domínio público lacustre e fluvial (cfr. arts. 

2.º, n.º 1, 3.º e 5.º). 
354 A propósito, relembra-se que a DQA, apesar de ter como objeto essencial as águas conti-

nentais, abrange as águas costeiras e propõe-se, ainda, contribuir para a proteção do am-

biente marinho, através da luta contra a poluição telúrica (cfr. Preâmbulo, parágrafos 17, 

21 e 27, e art. 1.º, terceiro e quarto parágrafos), situação que se reflete integralmente na 

nossa Lei da Água (cfr. art. 1.º). 
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Ora, como é sabido, a descarga de águas residuais usa como meio 

recetor quer as águas doces ou continentais quer as águas salgadas ou 

marinhas, e, mesmo quando usa as águas continentais, estas não co-

nhecem fronteiras, acabando por se misturar com as águas do mar. 

Não obstante, face à dimensão das águas salgadas e das águas doces e 

à imprescindível utilização destas últimas pelas pessoas, é fácil de 

adivinhar que os principais problemas de poluição hídrica se colocam 

no âmbito das águas continentais, sendo aqui que, com enorme acui-

dade e maior urgência, se sente necessidade de proteger o domínio 

hídrico. Não deve, contudo, descurar-se a proteção ambiental da qua-

lidade de todas as águas. 

A propósito, é de realçar que cerca de 80% da poluição marinha é 

causada por fontes terrestres, maioritariamente associadas às descar-

gas de águas residuais não tratadas ou tratadas de modo inadequa-

do,355 situação que tenderá a agravar-se em virtude do aumento da 

população mundial, esperando-se que venha a atingir 9 mil milhões de 

pessoas em 2050. 

Em face do sumariamente exposto, o nosso estudo incidirá, no es-

sencial, sobre as águas continentais, mas também, sempre que for ne-

cessário, sobre as águas salgadas, tendo em atenção que o tema da 

nossa reflexão é o regime jurídico da descarga de águas residuais, e 

que estas podem ser efetuadas tanto nas águas doces como no domínio 

marítimo. Por outro lado, conforme já referido, a descarga de águas 

residuais, mesmo quando ocorre nas águas continentais, acaba por 

fluir para as águas marinhas ou entrar em contacto com elas, dada a 

unidade do ciclo hidrológico e o facto de a maior parte das águas dos 

rios desaguarem no mar. Assiste-se, nesta matéria, na nossa opinião, a 

uma obrigatória e necessária confluência de regras que tradicional-

___________ 

355 Veja-se SERENO ROSADO, Amparo, “O ‘Esquema de Desenvolvimento do Espaço 

Comunitário” e o seu avanço no mar. Os Planos de Ordenamento do Espaço Marítimo”, 

Direito do Mar – Novas perspetivas, Maria da Glória Garcia, António Cortês e Armando 

Rocha (coordenadores), Universidade Católica Editora, Lisboa, 2016, p. 22, e CORTÊS, 

António e ROCHA, Armando, “O Princípio da Proteção do Ambiente Marinho na Ordem 

Jurídica Global”, Direito do Mar – Novas perspetivas, Maria da Glória Garcia, António 

Cortês e Armando Rocha (coordenadores), Universidade Católica Editora, Lisboa, 2016, 

p. 46. 
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mente pertencem a direitos distintos: o Direito das Águas e o Direito 

do Mar. 

Nesse seguimento, como vimos, a DQA, embora tenha estabele-

cido a bacia hidrográfica como unidade básica de gestão, o certo é 

que, concomitantemente, determinou que os Estados-membros deveri-

am identificar as várias bacias hidrográficas e incluí-las numa região 

hidrográfica, na qual se devem incluir também as águas costeiras (cfr. 

art. 2.º, n.º 15, e art. 3.º, n.º 1). 

A DQEM, por sua vez, ainda que aplicável a todas as águas mari-

nhas, incluindo as águas costeiras – remetendo a sua definição para a 

DQA, mas acrescentando-lhe o fundo e o subsolo marinhos –, esclare-

ce que só lhes será aplicável “na medida em que aspetos particulares 

do estado ambiental do meio marinho não sejam já tratados na refe-

rida diretiva ou noutra legislação comunitária” (cfr. art. 2.º, n.º 1, e 

art. 3.º, n.º 1, al. b), ou seja, a DQEM só se aplica às águas costeiras 

no caso de a DQA não ser aplicável. Não obstante, estabelecem-se, 

deste modo, diferentes instrumentos de gestão para as águas costeiras, 

situação que obriga a uma cooperação institucional, sob pena de inefi-

ciências e/ou ineficácias. 

Do exposto resulta, portanto, que apesar de se assistir, designa-

damente a partir da adoção da DQA, a uma certa confluência de nor-

mas, para atuação conjunta, sobre a proteção ambiental das águas do-

ces e de certas águas salgadas, o certo é que continuam a exitir ins-

trumentos e instituições distintas que se ocupam, preferencialmente, 

por cada um desses tipos de águas, mantendo-se os dois ramos de di-

reito que estudam essas matérias. 

Assim, o Direito das Águas versa sobre as águas doces, isto é, as 

águas dos lagos, lagoas, canais, valas, rios, pântanos, nascentes, fontes 

e águas pluviais, regulando toda a matéria relativa à titularidade das 

mesmas, ao seu uso, aproveitamento e proteção, através de normas de 

direito público e de direito privado.356 É de realçar, no entanto, que, 

___________ 

356 Cfr., neste sentido, TAVARELA LOBO, Mário, Manual do Direito de Águas, vol. I, 2.ª 

edição, Coimbra Editora, 1999, p. 61. 



ISABEL ROCHA 

 246 

nos últimos anos, grande parte das normas instituídas têm origem no 

direito da UE. 

Por sua vez, o Direito do Mar ocupa-se das águas salgadas, esti-

pulando regras relativas à utilização e proteção dessas águas, tendo 

origem, fundamental e tradicionalmente, em normas de direito inter-

nacional público. 

Estes são os dois ramos do direito que se ocupam sobre as águas. 

Todavia, conforme já referido existe uma influência recíproca en-

tre as águas doces, designadamente fozes de rios, estuários, deltas, e 

as águas salgadas costeiras, sendo difícil, como salienta TAVARELA 

LOBO, “traçar uma linha clara de separação entre as que devem ser 

regidas pelo Direito das Águas e as que devem ser regidas pelo Direi-

to Marítimo”.357 

Deixando de parte a questão de saber se esta distinção deve con-

tinuar a orientar a reflexão, e respetiva legislação, sobre as águas, em 

concreto, sobre a proteção ambiental da qualidade das águas, ou se, 

pelo contrário, se devem procurar novas formas de abordagem da tota-

lidade das águas com a definição de critérios uniformes, importa refle-

tir, ainda que brevemente, sobre as denominadas águas costeiras, na 

medida em que tais águas, sendo salgadas, não fazem parte do tradici-

onal Direito das Águas, e nem essa designação, como veremos, surge 

como uma categoria de águas no âmbito do Direito do Mar. 

Além disso, debruçar-nos-emos, também, ainda que sumariamen-

te, sobre as águas interiores e as águas territoriais, uma vez que, ape-

sar de serem conceitos utilizados, tal como o conceito de águas costei-

ras, no âmbito da legislação que diz respeito à proteção ambiental das 

águas doces ou continentais, são, igualmente, conceitos desenvolvidos 

na esfera do Direito do Mar. 

___________ 

357 TAVARELA LOBO, Mário, op. cit., 1999 (a), p. 61. 
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1.1. NORMAS DE PROTEÇÃO NA ALÇADA DO DIREITO DO MAR E NO 

DOMÍNIO DO DIREITO DAS ÁGUAS 

No âmbito do Direito Internacional, a 10 de dezembro de 1982, 

em Montego Bay, na Jamaica, foi assinada uma Convenção sobre o 

Direito do Mar358 – conhecida como Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar (ou pelo acrónimo inglês UNCLOS – United 

Nations Convention on the Law of the Sea) –, que, entre outras maté-

rias, se refere à proteção e preservação do meio marinho contra a po-

luição e a contaminação (Parte XII da referida Convenção – Proteção 

e Preservação do Ambiente Marinho). Esta Convenção é tida como 

um “astro de referência na defesa do meio ambiente marinho”, consi-

derando-se que pôs à disposição da comunidade internacional o “pri-

meiro regime jurídico integrado, abrangente e coerente de proteção e 

conservação do ambiente marítimo”. Assim, pode afirmar-se que 

existe um “princípio de proteção do ambiente marinho, um princípio 

de proteção ecológica do mar”.359 

De acordo com o preceituado no artigo 194.º da UNCLOS, os Es-

tados devem tomar todas as medidas necessárias para prevenir, reduzir 

e controlar a poluição do meio marinho, qualquer que seja a sua fonte, 

e para garantir que as atividades sob a sua jurisdição ou controle se 

efetuem de modo a não causar prejuízos, por poluição, a outros Esta-

dos, e, ainda, que a poluição causada por incidentes ou atividades sob 

sua jurisdição ou controle não se estenda além das áreas onde exerçam 

direitos de soberania. 

Entre as várias fontes de poluição do meio marinho destaca-se a 

emissão de substâncias perigosas, prejudiciais ou nocivas, especial-

mente as não degradáveis, provenientes de fontes terrestres. 

___________ 

358 A Convenção de Direito do Mar de Montego Bay entrou em vigor, relativamente aos 

Estados que a ratificaram, a 15/11/1994. Portugal só aprovou para ratificação esta Con-

venção em 03/04/1997 (Resolução n.º 60-B/97, de 14/10) e o Presidente da República ra-

tificou-a a 04/09/1997 (Decreto do Presidente da República n.º 67-A/97, de 14/10), tendo 

entrado em vigor no nosso ordenamento jurídico a partir de 03/12/1997. 
359 CORTÊS, António e ROCHA, Armando, op. cit., pp. 50 e 52. 
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De facto, o artigo 207.º da UNCLOS refere-se à poluição telúrica, 

afirmando o seu n.º 1 que: 

“Os Estados devem adotar leis e regulamentos para pre-

venir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho 

proveniente de fontes terrestres, incluindo rios, estuá-

rios, ductos e instalações de descarga, tendo em conta 

regras e normas, bem como práticas e procedimentos re-

comendados e internacionalmente acordados”. 

Por sua vez, o artigo 213.º estabelece que os Estados devem asse-

gurar a execução das suas leis e regulamentos adotados em conformi-

dade com o mencionado artigo 207.º. 

Deste modo, é evidente, na abordagem internacional mais recen-

te, o estreito relacionamento entre as águas doces e o meio marinho e 

a necessidade de proteção das águas do mar. 

A UNCLOS define, entre outras matérias, os direitos e a jurisdi-

ção dos Estados com costas marítimas, e fixa em 12 milhas a largura 

máxima admitida para as águas territoriais (art. 3.º), estabelecendo 

que “a soberania do Estado costeiro estende-se além do seu território 

e das suas águas interiores (…) a uma zona de mar adjacente desig-

nada pelo nome de mar territorial” (art. 2.º, n.º 1). Esclarece ainda 

que essa soberania se estende ao leito e ao subsolo desse mar (art. 2.º, 

n.º 2). 

Da leitura dos mencionados artigos depreende-se, pois, o reco-

nhecimento pelo Direito Internacional das águas interiores e territori-

ais, não existindo, contudo, qualquer menção específica às águas cos-

teiras. 

O conceito de águas costeiras surge, conforme já referido, no âm-

bito da UE, aquando da aprovação da DQA e é completado posterior-

mente no âmbito da DQEM. 
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Analisada a legislação nacional, e em específico o Decreto-Lei n.º 

108/2010, de 13 de outubro,360 que procedeu à transposição da 

DQEM, e em que se estabelece o regime jurídico das medidas neces-

sárias para garantir o bom estado ambiental do meio marinho até 

2020, verifica-se que a definição de águas costeiras adotada não surge 

no âmbito do Direito do Mar. Com efeito, à semelhança da DQEM, de 

acordo com o previsto no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), do mencionado 

Decreto-Lei n.º 108/2010, entende-se que as águas costeiras são águas 

marinhas nacionais, tal como definidas na Lei da Água, aprovada pela 

Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro (que procedeu à transposição da 

DQA), nos aspetos do estado ambiental do meio marinho não cobertos 

pela referida lei ou pela legislação complementar. 

A designação de águas costeiras é utilizada quer pela DQA quer 

pela nossa Lei da Água, para se referirem às águas superficiais que se 

encontram entre a terra e uma linha cujos pontos se encontram a uma 

distância de uma milha náutica, na direção do mar, a partir do ponto 

mais próximo da linha de base de delimitação das águas territoriais, 

estendendo-se, quando aplicável, até ao limite exterior das águas de 

transição [art. 2.º, n.º 7, da DQA e art. 4.º, al. b), da Lei da Água]. 

Assim, estamos, sem dúvida, perante águas salgadas e que, tradicio-

nalmente, pertencem ao domínio do mar. Sem prejuízo do referido, é a 

DQA (enquadrável no Direito das Águas), no âmbito da UE, que esta-

belece o enquadramento legal para a gestão e proteção das águas cos-

teiras, a par das águas de superfície interiores, das águas de transição e 

das águas subterrâneas (cfr. introito do art. 1.º), apresentando as várias 

definições para as águas indicadas e os objetivos a atingir para cada 

uma delas. A este propósito, importa realçar que a proteção conferida 

às águas costeiras beneficia de um regime menos exigente do que 

aquele que a DQA concede às águas superficiais. Na verdade, enquan-

to as águas costeiras devem atingir o bom estado químico, as águas 

superficiais devem alcançar o bom estado ecológico. 

___________ 

360 Com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 201/2012, de 27/08; 136/2013, de 

07/10; 143/2015, de 31/07; e 137/2017, de 08/11. 
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O legislador português, ao transpor a DQA, estabeleceu, à seme-

lhança do previsto no direito comunitário, o enquadramento legal para 

a gestão das águas superficiais e subterrâneas, afirmando, desde logo, 

que nas primeiras se englobam, designadamente, as águas costeiras, as 

águas interiores e as águas de transição (cfr. art. 1.º, n.º 1, da Lei da 

Água). Já no que concerne à proteção conferida às águas costeiras, a 

Lei da Água, em sentido diverso do previsto na UE, equipara-as às 

águas superficiais, incluindo-as na mesma categoria, distinguindo 

apenas as águas territoriais361, as quais, essas sim, deverão alcançar 

um bom estado químico.362 Deste modo, a proteção que o legislador 

nacional confere às águas costeiras é equivalente à das águas superfi-

ciais, sem prejuízo das prorrogações e derrogações previstas, indo, por 

isso, mais além do que o previsto pela direito comunitário. Em relação 

às águas territoriais, a Lei da Água estatui, tal como a DQA, que as 

mesmas devem alcançar o bom estado químico. 

Assim, a Lei da Água, no que respeita as águas costeiras, foi mais 

longe do que o previsto no direito da UE para a proteção do domínio 

hídrico. 

Em suma, verifica-se, que a gestão das águas costeiras e territori-

ais (no caso de Portugal) – águas salgadas – é efetuada no âmbito do 

quadro legal definido, essencialmente, para as águas doces. 

Vejamos, agora, o regime jurídico das aludidas águas interiores, 

territoriais e costeiras no ordenamento jurídico português. 

___________ 

361 Para efeitos da Lei da Água (LA), as “águas territoriais” correspondem às “águas marí-

timas situadas entre a linha de base e uma linha distando 12 milhas náuticas da linha de 

base” [cfr. art. 4.º, al. h), da LA]. 
362 De facto, de acordo com a Lei da Água, entende-se por “águas superficiais” as “águas 

interiores, com exceção das águas subterrâneas, águas de transição, águas costeiras, in-

cluindo-se nesta categoria, no que se refere ao estado químico, as águas territoriais” 

(cfr. art. 4.º, al. g). 
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1.2. AS ÁGUAS INTERIORES, AS ÁGUAS TERRITORIAIS E AS ÁGUAS 

COSTEIRAS NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO 

A Constituição da República Portuguesa de 1976, na sua versão 

original, continha apenas uma referência a “águas territoriais” no n.º 3 

do artigo 5.º, remetendo para a legislação avulsa a definição, extensão 

e limite dessas águas. Entretanto, com a revisão constitucional opera-

da em 1982 (Lei Constitucional n.º 1/82, de 30 de setembro), para 

além da referência contida no n.º 2 do artigo 5.º (alteração do número 

relativo a esta questão), as “águas territoriais” são invocadas na alínea 

b) do artigo 167.º e na alínea o) do artigo 229.º. Assim, a definição 

dos limites dessas águas passou a ser da exclusiva competência da 

Assembleia da República [al. b) do art. 167.º], tendo as regiões autó-

nomas o poder de participar na definição das políticas respeitantes às 

mesmas [al. o) do art. 229.º]. 

A segunda revisão constitucional, operada pela Lei Constitucional 

n.º 1/89, de 8 de julho, manteve as mesmas referências às “águas terri-

toriais” 363 e acrescentou uma nova alusão às mesmas aquando da 

enumeração dos bens pertencentes ao domínio público, no artigo 84.º, 

deixando à lei ordinária a tarefa de definir quais os bens que integram 

o domínio público do Estado, das regiões autónomas e das autarquias 

locais, bem como o seu regime, condições de utilização e limites (n.º 

2 do art. 84.º). 

As revisões constitucionais posteriores364 não trouxeram qualquer 

inovação ao tratamento da questão das aludidas águas, à exceção de 

alterações introduzidas na numeração dos artigos e das alíneas. Assim, 

atualmente, “as águas territoriais” são mencionadas, na CRP, no n.º 2 

do artigo 5.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 84.º, na alínea g) do artigo 

___________ 

363 No entanto, em virtude das alterações introduzidas, a menção no artigo 164.º deixou de 

constar da alínea b) para passar a constar da alínea g), e a do artigo 227.º deixou de estar 

na alínea o), encontrando-se agora na alínea r). 
364 A terceira revisão da nossa Constituição teve lugar através da Lei Constitucional n.º 1/92, 

de 25/11; a quarta foi efetuada pela Lei Constitucional n.º 1/97, de 20/09; a quinta ocorreu 

através da Lei Constitucional n.º 1/2001, de 12/12; a sexta através da Lei Constitucional 

n.º 1/2004, de 24/07; e a sétima e última revisão teve lugar através da Lei Constitucional 

n.º 1/2005, de 12/08. 
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164.º, e na alínea s) do n.º 1 do artigo 227.º, não se vislumbrando 

qualquer menção às águas interiores ou costeiras. 

No âmbito do nosso estudo, cumpre, pois, analisar a lei ordinária 

e averiguar o que se entende por águas interiores, águas territoriais e 

águas costeiras, de modo a verificar se existe alguma proteção ambi-

ental das mesmas com origem no combate e/ou controlo das descargas 

de águas residuais. 

Analisado o ordenamento jurídico português, atualmente, as 

águas interiores, definidas na Convenção de Montego Bay como as 

águas situadas no interior da linha de base do mar territorial (cfr. art. 

8.º, n.º 1), são definidas pela Lei da Água, de forma mais ampla, como 

“todas as águas superficiais lênticas ou lóticas (correntes) e todas as 

águas subterrâneas que se encontram do lado terrestre da linha base 

a partir da qual são marcadas as águas territoriais” (cfr. art. 4.º, al. 

e). 

As águas interiores estão submetidas à soberania do Estado de 

acordo com o artigo 2.º, parágrafo 1.º, da Convenção de Montego 

Bay, sendo possível estabelecerem-se sobre as mesmas as restrições 

que cada Estado venha a entender por conveniente, designadamente 

para proteção do ambiente. A título exemplificativo, pode apontar-se a 

Convenção concluída em Espoo, no âmbito da Organização das Na-

ções Unidas (ONU), em 25 de fevereiro de 1991, sobre a Avaliação 

dos Impactes Ambientais num contexto transfronteiriço.365 

Ao abrigo desta Convenção, os Estados aderentes compromete-

ram-se a adotar “todas as medidas adequadas e eficazes para preve-

nir, reduzir e combater os impactes ambientais transfronteiras preju-

diciais importantes que as atividades propostas sejam suscetíveis de 

exercer sobre o ambiente” (art. 2.º, n.º 1). 

Por sua vez, no Apêndice I à referida Convenção (lista de ativida-

des), enumeram-se, entre as várias atividades, os “Portos comerciais 

___________ 

365 Esta convenção foi aprovada, por Portugal, pelo Decreto n.º 59/99, de 17/12. 
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bem como cursos de água interiores e portos fluviais que permitam a 

passagem de barcos com mais de 1350 t”. 

Assim, verifica-se que a construção de portos comerciais, ainda 

que efetuada em águas interiores, desde que seja suscetível de produ-

zir impactes ambientais transfronteiriços, não se encontra, atualmente, 

sujeita apenas à soberania do Estado português. 

Por fim, importa destacar que as águas interiores, em termos de 

proteção ambiental, estão, ainda, enquadradas na gestão das águas 

superficiais prevista na Lei da Água (cfr. art. 1.º, n.º 1), devendo, as-

sim, alcançar o bom estado químico e ecológico. Para esse efeito, terá 

de se assegurar a adoção das medidas necessárias, designadamente o 

controlo de todas as descargas, a redução gradual da poluição provo-

cada por substâncias prioritárias e a cessação das descargas de subs-

tâncias prioritárias perigosas (cfr. arts. 45.º e 46.º da Lei da Água). 

No que respeita às águas territoriais ou mar territorial português, 

de acordo com a Convenção de Montego Bay, o mar territorial é a 

zona marítima adjacente às águas interiores sobre a qual se exerce, 

também, a soberania do Estado (art. 2.º). Por isso, a proteção ambien-

tal dessas águas é matéria da exclusiva competência do Estado costei-

ro, podendo este, se assim o entender, à semelhança do que foi dito 

para as águas interiores, constituir limitações relativamente às mes-

mas. 

Atualmente, é a Lei n.º 34/2006, de 28 de julho, que define a ex-

tensão do mar territorial, fixando-a em 12 milhas náuticas (cfr. art. 

6.º), devendo salientar-se que o seu âmbito coincide com a definição 

de águas territoriais constante da Lei da Água, que, conforme já se 

deu conta, as define como “as águas marítimas situadas entre a linha 

de base e uma linha distando 12 milhas náuticas da linha de base” 

(cfr. art. 4.º, al. h). Todavia, a proteção que lhes é conferida pela Lei 

da Água não é idêntica à dispensada para as águas interiores. Enquan-

to estas devem alcançar um bom estado químico e ecológico, para as 

águas territoriais refere-se apenas, como já se disse, a necessidade de 

alcançar o bom estado químico (art. 4.º, al. g). 
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Por sua vez, no que concerne às águas costeiras, já atrás defini-

das, a sua gestão é assegurada, primordialmente, no âmbito do quadro 

legal definido pela Lei da Água, devendo as mesmas alcançar, tal co-

mo as águas interiores, um bom estado químico e ecológico. Nos as-

petos do estado ambiental destas águas que não estejam regulados 

pela Lei da Água, designadamente os seus fundos e subsolos mari-

nhos, as águas costeiras devem obedecer ao regime jurídico aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 108/2010, que estabelece, conforme já mencio-

nado, as medidas necessárias para garantir o bom estado ambiental 

marinho até 2020. 

Por último, cumpre referir que, com vista a alcançar o bom estado 

químico de todas as águas “visitadas” – águas interiores, águas territo-

riais e águas costeiras –, as mesmas estão expressamente abrangidas 

pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro.366 Este diploma 

estabelece as normas de qualidade ambiental no domínio da política 

da água, transpondo a Diretiva 2008/105/CE, relativa a substâncias 

prioritárias, bem como a Diretiva 2013/39/UE, que procedeu à revisão 

da lista das mencionadas substâncias, identificando novas substâncias, 

e ainda à definição de normas de qualidade ambiental no biota para as 

substâncias prioritárias existentes e as novas, de acordo com os mais 

recentes conhecimentos científicos. Este diploma, na senda das direti-

vas transpostas, procede ao estabelecimento de normas de qualidade 

ambiental que têm como objetivo o controlo da poluição, fixando ní-

veis máximos de concentração de determinadas substâncias nas águas, 

nos sedimentos e no biota, que não devem ser ultrapassados. Tudo de 

modo a assegurar a redução gradual da poluição com a finalidade de 

alcançar o bom estado químico das águas superficiais. 

___________ 

366 Posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20/06 e pelo Decreto-Lei n.º 

218/2015, de 07/10. 
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2. A CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS CONTINENTAIS (OU 

DOCES) NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO 

No nosso ordenamento jurídico existem dois critérios de classifi-

cação das águas já devidamente sedimentados, um em função da titu-

laridade e o outro em função das suas principais utilizações. Além 

disso, a água apresenta-se sob diversas modalidades, cabendo a cada 

uma delas um regime jurídico próprio. Assim, importa também fazer a 

classificação das águas em função do objeto sobre o qual se pretende 

legislar, em ordem a determinar o regime aplicável a cada modalida-

de.367 Atualmente, como daremos conta, importa, sobretudo, distin-

guir as águas superficiais das águas subterrâneas. 

A classificação das águas em função da sua titularidade é um cri-

tério cuja origem remonta ao Direito Romano,368 e cuja importância é, 

___________ 

367 Como afirma ALVES MOREIRA, “As diferentes modalidades que as águas revestem 

consideradas nas suas correntes e reservatórios naturais ou artificiais e a diversidade de 

interesses coletivos e individuais que, já pelas utilidades que prestam, já pelos danos que 

podem causar, com elas se relacionam, determinam, quanto ao seu regime jurídico, prin-

cípios diversos também”. “(…) para a completa determinação do regime jurídico de cer-

tas águas, necessário é ter em consideração não só a origem e os modos de ser em que a 

natureza ou a ação do homem nos proporcionam o aproveitamento das águas, mas as re-

lações destas com o solo ou terreno juridicamente considerado e os diversos fins a que as 

águas são aplicadas”. (Cfr. ALVES MOREIRA, Guilherme, As Águas no Direito Civil 

Português, Livro I, Propriedade das Águas, 2.ª edição, Coimbra Editora, 1960, pp. 5 e 

156-157, respetivamente). 
368 Neste sentido, ver TAVARELA LOBO, Mário, op. cit., 1999 (a), pp. 21 e ss. Os Roma-

nos adotaram a classificação tripartida das águas, agrupando-as em três categorias: públi-

cas, comuns e particulares. Segundo o referido autor “Ensinam os romanistas poder sus-

tentar-se que, no período mais antigo, as nascentes e cursos de água menores (…), foram 

considerados públicos ou privados segundo o terreno em que se situavam pertencia por 

título legítimo ao populus Romanus ou a uma civitas (…) ou a um proprietário privado” 

[TAVARELA LOBO, Mário, op. cit., 1999 (a), p. 26]. 

 TAVARELA LOBO, a propósito da classificação das águas no direito português, no 

início do século XX, afirma que “uma leitura atenta do elenco legal das águas públicas e 

particulares revela desde logo ao intérprete um dos critérios fundamentais da distinção 

entre umas e outras. 

 É na essência o mesmo critério que inspirou a classificação no direito romano, no nosso 

antigo direito e no ordenamento jurídico anterior ao Código de 1966: a natureza pública 

ou privada da água com exceção dos maiores cursos de água perene, depende principal-
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hoje, bastante diferente daquela que lhe era conferida no início do 

século XX, tendo em consideração as profundas alterações que a le-

gislação da água conheceu, em virtude dos novos paradigmas que se 

registaram quanto à sua gestão e qualidade ambiental. 

Já a divisão das águas em função das suas principais utilizações é 

uma classificação que foi introduzida pelo Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 

de março, diploma que foi revogado pelo atual Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de agosto, que mantém o mesmo critério de distinção das 

águas, o qual resulta da necessidade de adaptação às regras comunitá-

rias existentes neste domínio. 

De seguida iremos abordar estes dois critérios distintivos das 

águas e os tipos de águas a que dão origem. Além disso, analisaremos 

o tertium genus de distinção das águas, classificação mais recente, que 

se coloca com grande acuidade, atendendo, designadamente, à polui-

ção das mesmas, e que respeita à sua localização: superficial ou sub-

terrânea. De facto, constatou-se que jamais poderia ser dado tratamen-

to jurídico idêntico à contaminação das águas superficiais e subterrâ-

neas, uma vez que as características de umas e de outras reclamam 

processos depuradores diversos.369 Por outro lado, a capacidade de 

recuperação das águas subterrâneas é bem mais complexa do que a 

das águas superficiais. Estes factos é que evidenciaram e impuseram 

esta nova classificação.370 

2.1. TIPOS DE ÁGUA EM FUNÇÃO DA TITULARIDADE. BREVE 

APRESENTAÇÃO DA SUA EVOLUÇÃO. A ESPECIFICIDADE DO QUADRO 

LEGISLATIVO DAS ÁGUAS PARTICULARES 

Inicialmente, no direito antigo,371 o nosso ordenamento jurídico 

começou por conhecer três categorias de águas: as águas públicas, as 

 
mente da condição jurídica do terreno no qual a água brota, corre ou é recolhida” 

[TAVARELA LOBO, Mário, op. cit., 1999 (a), p. 65]. 
369 Ideia que resulta com muita clareza do valioso trabalho de SANZ RUBIALES, Íñigo, Los 

vertidos en aguas subterráneas – Su régimen jurídico, Monografías Jurídicas, Marcial 

Pons, Madrid, 1997. 
370 Para um aprofundamento sobre a evolução da política da UE de proteção das águas sub-

terrâneas, pode ver-se ERICE BAEZA, Valentina, La Protección de las Aguas Subterrá-

neas en el Derecho Español, Aranzadi, primeira edição, 2013, pp. 131-162. 
371 No regime das Ordenações e demais legislação anterior ao Código Civil. 
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águas comuns e as águas particulares.372 As águas públicas pertenciam 

ao Estado, as águas comuns (ou de uso público) eram propriedade das 

autarquias locais, e as águas particulares eram pertença de um indiví-

duo ou de vários em comum.373 

Com a publicação do nosso primeiro Código Civil, em 1867, co-

nhecido por Código de Seabra,374 a água passou a conhecer quatro 

modalidades: águas públicas, águas comuns, fontes e nascentes e 

águas fluviais.375 Todavia, o nosso Código não determinava, concre-

tamente, quais eram as águas particulares, como o fez relativamente às 

águas públicas e às comuns. 

Face a esta situação, considerada imperfeita por 

FERNANDES,376 quer a doutrina quer a jurisprudência continuaram a 

classificar as águas em três categorias: públicas, comuns e particula-

res. Esta classificação viria a ser consagrada, posteriormente, no De-

creto n.º 8, de 1 de dezembro de 1892. 

___________ 

372 No entanto, importa esclarecer que, no direito português antigo (desde o início da nacio-

nalidade até ao Código Civil de 1867), o regime jurídico das águas não se manteve inalte-

rável. Na verdade, como afirma TAVARELA LOBO, Mário [op. cit., 1999 (a), p. 26] po-

dem distinguir-se três períodos distintos: um que vai do princípio da nacionalidade até ao 

Alvará de 1804; outro que corresponde ao Alvará de 1804 até ao Decreto de 13 de agosto 

de 1832; e, finalmente, o período que se inicia com o Decreto de 13 de agosto de 1832 até 

ao Código Civil de 1867. 

 Sobre as principais características de cada um destes períodos ver, TAVARELA LOBO, 

Mário, op. cit., 1999 (a), pp. 27 e ss. 
373 Para saber quais as águas que integravam cada uma destas categorias ver, FERNANDES, 

David Augusto, Lições de Direito Civil (Direitos Reais), 4.ª edição, Coimbra Editora, 

1958, p. 117. Um estudo mais aprofundado sobre cada uma destas modalidades de água 

pode ser feito em ALVES MOREIRA, Guilherme, As Águas no Direito Civil Português, 

Livro I, Propriedade das Águas, 2.ª edição, Coimbra Editora, 1960, pp. 23-24, 27 e ss. e 

36 e ss. 
374 Este Código é considerado por alguns autores como o diploma fundamental do início de 

toda a legislação hídrica, uma vez que define o regime da propriedade e utilização das 

águas (cfr. VEIGA DA CUNHA, L., et al., A Gestão da Água – Princípios fundamentais 

e sua aplicação em Portugal, Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, p. 427). 
375 Sobre as águas que integravam cada uma destas categorias confronte-se artigos 380.º, n.os 

2 e 3, 381.º, n.º 2, artigos 444.º a 452.º e 453.º a 455.º respetivamente, do Código de Sea-

bra. Para maiores desenvolvimentos sobre esta fase do nosso direito, concretamente os 

princípios em que assenta a classificação das águas no Código Civil de Seabra e as dife-

rentes modalidades das águas ver ALVES MOREIRA, Guilherme, op. cit., 1960 (a), pp. 

76 e ss. e 158 e ss., respetivamente. 
376 FERNANDES, David Augusto, op. cit., 1958, pp. 118-119. 
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Entretanto, com a publicação do Decreto n.º 5787-IIII, de 10 de 

maio de 1919, que ficou conhecido por Lei de Águas, que reuniu de 

forma sistemática todas as disposições aplicáveis ao uso das águas,377 

pôs-se termo às denominadas águas comuns, passando as águas a ser 

classificadas em públicas e em particulares (cfr. arts. 1.º e 2.º).378 

Mais tarde, o Código Civil de 1966, atualmente em vigor, viria a 

reafirmar a classificação bipartida das águas, em função da sua titula-

ridade – águas públicas e águas particulares –, mas retirava as águas 

particulares do domínio da Lei de Águas, submetendo-as, então, ao 

Direito Civil. Com efeito, de acordo com o estabelecido no artigo 

1385.º do Código Civil, “as águas são públicas ou particulares; as 

primeiras estão sujeitas ao regime estabelecido em leis especiais e as 

segundas às disposições dos artigos seguintes”. 

Deste modo, são estes os dois tipos de águas – particulares e pú-

blicas –, em função da titularidade, que existem atualmente no nosso 

ordenamento jurídico. Em 1966, o regime das águas particulares foi 

subtraído à Lei de Águas de 1919 e submetido às disposições do Có-

digo Civil.379 

___________ 

377 No preâmbulo da Lei de Águas pode ler-se o seguinte: “…pela diversidade das disposi-

ções naturais em que se apresentam as águas terrestres, pela multiplicidade e interde-

pendência das suas aplicações, e ainda pela variação do regime legal a que estão sujei-

tas, muito convém reunir e sistematizar todas as disposições aplicáveis ao uso das águas 

num único diploma…”. Na verdade, como afirma ALVES MOREIRA: “Não se deu ao 

decreto o título pomposo de Código das Águas, mas foi efetivamente um código sobre 

matéria de águas que o autor desse decreto quis organizar” [ALVES MOREIRA, Gui-

lherme, As Águas no Direito Civil Português, Livro II, Das Servidões das Águas, O Re-

gime das Águas no Decreto n.º 5787-IIII, 2.ª edição, Coimbra Editora, 1960 (b), p. 273]. 

 Uma interessante crítica à técnica jurídica utilizada no Decreto n.º 5787-IIII pode ver-se 

no mesmo autor, na obra citada, pp. 275-278. 
378 As águas comuns passaram a ser englobadas nas águas públicas. 
379 O acolhimento das águas particulares no âmbito do Direito Civil foi justificado com as 

afinidades das águas relativamente ao regime geral da propriedade e às vantagens de as 

poupar às constantes alterações introduzidas no regime das águas públicas, sendo certo 

que os interesses atinentes às águas públicas e detidos pelos órgãos do Estado muitas ve-

zes são estranhos ao domínio do Direito Privado. 

 No sentido exposto, ver PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, na anotação 2 ao 

artigo 1385.º onde salientam que eram “muito fortes as razões que impunham a quebra da 

unidade legislativa herdada do direito anterior” (Código Civil Anotado, vol. III, 2.ª edi-

ção, Coimbra Editora, 1987, pp. 285-286). 
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Assim, no que concerne às águas particulares, o Código Civil, a 

partir de 1966 chamou a si a sua regulamentação. Deste modo, nos 

termos do disposto no artigo 1386.º, considera-se que “são particula-

res: 

a) As águas que nascerem em prédio particular e as plu-

viais que nele caírem, enquanto não transpuserem, 

abandonadas, os limites do mesmo prédio ou daquele 

para onde o dono dele as tiver conduzido, e ainda as 

que, ultrapassando esses limites e correndo por prédios 

particulares, forem consumidas antes de se lançarem no 

mar ou em outra água pública; 
b) As águas subterrâneas existentes em prédios particu-

lares; 

c) Os lagos e lagoas existentes dentro de um prédio par-

ticular, quando não sejam alimentados por corrente pú-

blica; 

d) As águas originariamente públicas que tenham entra-

do no domínio privado até 21 de março de 1868, por pré-

ocupação, doação régia ou concessão; 

e) As águas públicas concedidas perpetuamente para re-

gas ou melhoramentos agrícolas; 

f) As águas subterrâneas existentes em terrenos públicos, 

municipais ou de freguesia, exploradas mediante licença 

e destinadas a regas ou melhoramentos agrícolas.” 

Esta enumeração das águas particulares é considerada taxativa. 

O pilar do regime jurídico das águas públicas foi, durante bastan-

te tempo, o mencionado Decreto n.º 5787-IIII, de 10 de maio de 1919, 

embora com as inúmeras alterações que foram sendo introduzidas ao 

longo do tempo.380 Além disso, foi-se assistindo à publicação de nu-

merosa legislação avulsa, relativa quer às águas públicas quer também 

às águas particulares. 

___________ 

380 Sobre a evolução legislativa do regime jurídico das águas públicas, poderá ver-se PIRES 

DE LIMA e ANTUNES, op. cit., pp. 286 e ss.; e TAVARELA LOBO, Mário, op. cit., 

1999 (a), p. 45. 
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Atualmente, é a Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro,381 que esta-

belece, em conjugação com o previsto no Código Civil, a titularidade 

dos recursos hídricos. Nos termos do artigo 1.º, n.º 1, da Lei n.º 

54/2995 esclarece-se, desde logo, que os recursos hídricos a que se 

aplica este diploma “compreendem as águas, abrangendo ainda os 

respetivos leitos e margens, zonas adjacentes, zonas de infiltração 

máxima e zonas protegidas.” Por sua vez, o n.º 2 do mesmo normati-

vo prevê, em consonância com a distinção estabelecida no artigo 

1385.º do Código Civil, que, “em função da titularidade, os recursos 

hídricos compreendem os recursos dominiais, ou pertencentes ao do-

mínio público e os recursos patrimoniais, pertencentes a entidades 

públicas ou particulares”. Deste modo, confirma-se a distinção entre 

águas públicas e águas particulares, mas com um âmbito mais alarga-

do, falando-se, agora, em recursos dominiais e recursos patrimoniais. 

De acordo com o previsto no artigo 2.º da Lei n.º 54/2005, “o 

domínio público hídrico compreende o domínio público marítimo, o 

domínio público lacustre e fluvial e o domínio público das restantes 

águas”, o qual pode pertencer ao Estado, às regiões autónomas, e, aos 

municípios e às freguesias. Os artigos 3.º, 5.º e 7.º, estabelecem, res-

petivamente, o que abrange cada um desses domínios. 

A título exemplificativo, refira-se que o domínio lacustre e fluvial 

compreende (art. 5.º): 

“a) Cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os res-

petivos leitos, e ainda as margens pertencentes a entes 

públicos (…); 

b) Lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis, com os respe-

tivos leitos, e ainda as margens pertencentes a entes pú-

blicos (…); 

___________ 

381 Com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 78/2013, de 21/11; 34/2014, de 19/06; e 

31/2016, de 23/08. 
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c) Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, com os 

respetivos leitos e margens, desde que localizados em ter-

renos públicos, ou os que por lei sejam reconhecidos co-

mo aproveitáveis para fins de utilidade pública, como a 

produção de energia elétrica, irrigação, ou canalização 

de água para consumo público; 

d) Canais e valas navegáveis ou flutuáveis, ou abertos por 

entes públicos, e as respetivas águas; 

e) Albufeiras criadas para fins de utilidade pública, no-

meadamente produção de energia elétrica ou irrigação, 

com os respetivos leitos; 

f) Lagos e lagoas não navegáveis ou flutuáveis, com os 

respetivos leitos e margens, formados pela natureza em 

terrenos públicos; 

g) Lagos e lagoas circundados por diferentes prédios par-

ticulares ou existentes dentro de um prédio particular, 

quando tais lagos e lagoas sejam alimentados por corren-

te pública; 

h) Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis nasci-

dos em prédios privados, logo que as suas águas transpo-

nham, abandonadas, os limites dos terrenos ou prédios 

onde nasceram ou para onde foram conduzidas pelo seu 

dono, se no final forem lançar-se no mar ou em outras 

águas públicas.” 

Por sua vez, o domínio público hídrico das restantes águas, com-

preende (art. 7.º): 

“a) Águas nascidas e águas subterrâneas existentes em 

terrenos ou prédios públicos; 

b) Águas nascidas em prédios privados, logo que trans-

ponham abandonadas os limites dos terrenos ou prédios 

onde nasceram ou para onde foram conduzidas pelo seu 

dono, se no final forem lançar-se no mar ou em outras 

águas públicas; 

c) Águas pluviais que caiam em terrenos públicos ou que, 

abandonadas, neles corram; 
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d) Águas pluviais que caiam em algum terreno particular, 

quando transpuserem abandonadas os limites do mesmo 

prédio, se no final forem lançar-se no mar ou em outras 

águas públicas; 

e) Águas das fontes públicas e dos poços e reservatórios 

públicos, incluindo todos os que vêm sendo continuamente 

usados pelo público ou administrados por entidades pú-

blicas.” 

Verifica-se, assim, que existem diversas modalidades ou classes 

de águas na enumeração legal do domínio público hídrico e das águas 

particulares, facto determinante para aferir do regime jurídico aplicá-

vel. Como já salientava FERNANDES, “A diversidade do regime 

jurídico é dada pela relação em que as águas se encontram para com 

o solo e de harmonia com o fim a que destinam”,382 sendo que, de há 

alguns anos a esta parte, se acrescentou a essa relação a perspetiva 

ecológica das águas e ecossistemas associados. 

Resta-nos, agora, tecer algumas considerações ácerca da especifi-

cidade do quadro legal no que tange às águas particulares, tendo em 

consideração a necessidade de proteção ambiental de todas as águas. 

Apesar de o Código Civil definir o que se entende por águas par-

ticulares, e afirmar que as mesmas estão sujeitas ao regime jurídico 

por si estabelecido, o certo é que se tem vindo a assistir, nos últimos 

anos, à publicação de vária legislação avulsa no domínio da água, 

aplicável a todas as águas, independentemente da sua titularidade. 

Efetivamente, quer a revogada Lei de Bases do Ambiente (LBA) 

quer a atual Lei de Bases da Política do Ambiente (LBPA), que abor-

dam as águas como um componente ambiental natural e que servem 

___________ 

382 FERNANDES, David Augusto, op. cit., p. 122. 

 Para um aprofundamento sobre a titularidade e administração do domínio público hídrico 

pode ver-se MIRANDA, João, “A titularidade e a administração do domínio público hí-

drico por entidades públicas”, Direito da água, João Miranda et al. (coordenadores cientí-

ficos), edição ICJP, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e ERSAR, Lisboa, 

abril de 2013, pp. 157 e ss.  
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de fundamento, em conjugação com o direito comunitário, para a ela-

boração da legislação avulsa que tem sido publicada no âmbito das 

águas, não fazem qualquer referência à classificação das águas em 

função da sua natureza pública ou privada. Por isso, em regra, todas as 

normas aprovadas em sede de regulamentação das mencionadas leis 

de bases são aplicáveis à generalidade das águas, independentemente 

da sua titularidade, o que é compreensível, uma vez que para o direito 

do ambiente, é relativamente indiferente a natureza jurídica dos 

bens.383 Como afirma PEREIRA REIS, “Por força dos objetivos a 

atingir, as normas ambientais têm quase sempre uma vocação univer-

salista que raramente cede perante a natureza jurídica das coisas.”384 

Assim é o caso, por exemplo, da Lei n.º 58/2005, de 29 de de-

zembro, a que já nos referimos, e que procedeu à transposição da 

DQA para a ordem jurídica nacional, estabelecendo as bases e o qua-

dro institucional para a proteção e gestão sustentável das águas. De 

acordo com o estipulado no seu Capítulo V, todas as atividades que 

tenham um impacte significativo no estado das águas – quer sejam 

públicas ou privadas – só podem ser desenvolvidas desde que ao abri-

go de um título de utilização emitido nos termos e condições por si 

previstos, e em respeito do estatuído no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, 

de 31 de maio, relativo ao regime da utilização dos recursos hídricos. 

Na verdade, embora o nosso sistema jurídico continue a assentar 

numa classificação bipartida das águas no que respeita à sua titulari-

dade, entende-se que face ao interesse público, cada vez mais premen-

te, em proteger as águas e os ecossistemas associados e em gerir a 

água de forma sustentável, tornou-se necessário elaborar legislação 

que permita alcançar esses objetivos, abrangendo, desse modo, quer as 

águas públicas quer as águas particulares. 

Com efeito, para regular as águas não é necessário ou obrigatório 

declará-las previamente do domínio público do Estado. Existem várias 

possibilidades de regulação distintas da “estatização” e que podem 

___________ 

383 Neste sentido, embora referindo-se apenas à LBA, pode ver-se PEREIRA REIS, João, Lei 

de Bases do Ambiente – Anotada e Comentada, Almedina, Coimbra, 1992, pp. 37-38. 
384 PEREIRA REIS, João, op. cit., p. 38. 
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evitar os problemas jurídicos resultantes de um tal processo, como é o 

complexo caso dos direitos adquiridos. 

2.2. TIPOS DE ÁGUA EM FUNÇÃO DAS SUAS PRINCIPAIS UTILIZAÇÕES 

A classificação das águas em função das suas principais utiliza-

ções, com vista à atribuição de diferentes soluções jurídicas num qua-

dro integrado, surgiu, no nosso ordenamento jurídico, essencialmente 

com a publicação do Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de março, entretanto 

revogado pelo atual Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, ambos em 

resultado da necessidade de adaptação das nossas normas jurídicas às 

regras comunitárias. 

De facto, a legislação existente no domínio da qualidade da água, 

antes da publicação do Decreto-Lei n.º 74/90, encontrava-se, como o 

próprio legislador o admitiu, desatualizada, dispersa e sobretudo tec-

nicamente inadequada. 

O primeiro diploma que foi aprovado (DL n.º 74/90) partiu do 

conceito de “ciclo de utilização da água” para fixar as características 

mínimas de qualidade a que uma água devia obedecer em função do 

seu tipo de utilização, numa perspetiva, entre outras, de proteção dos 

recursos hídricos. Desse modo, operou-se a adaptação às várias direti-

vas comunitárias então vigentes e que Portugal tinha de transpor. En-

tretanto o Decreto-Lei n.º 236/98, conforme já referido, veio revogar o 

Decreto-Lei n.º 74/90, procedendo a uma revisão do regime jurídico 

estabelecido e corrigindo a transposição de várias diretivas, de modo a 

por fim a um contencioso resultante de uma incompleta e, por vezes, 

incorreta transposição de algumas diretivas. 

O Decreto-Lei n.º 236/98, à semelhança do diploma que o ante-

cedeu, estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade, com a 

finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das 

águas, também em função dos seus principais usos (cfr. art. 1.º). As-

sim, para a prossecução desse objetivo, encara a água, tal como o De-

creto-Lei n.º 74/90, em duas perspetivas distintas: como “objeto de 

consumo” ou matéria-prima e como meio recetor, tratando, agora, 

cada uma destas perspetivas de modo autónomo, o que não ocorria no 
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Decreto-Lei n.º 74/90, que incluía as águas residuais nos vários tipos 

de águas que elencava (cfr. art. 4.º). 

Deste modo, o Decreto-Lei n.º 236/98, quando se ocupa da água 

como um meio recetor, define “as normas de descarga das águas re-

siduais na água e no solo, visando a promoção da qualidade do meio 

aquático e a proteção da saúde pública e dos solos”385 (art. 2.º, n.º 

2).386 E, quando encara a água como “bem de consumo” ou matéria-

prima, procede à sua classificação em função das suas principais utili-

zações. 

Em face do exposto, e atendendo ao novo enquadramento das 

águas residuais, parece-nos que o legislador entendeu não as conside-

rar como uma categoria de águas ao lado dos vários tipos de águas 

que enuncia (como decorria do art. 4.º do DL n.º 74/90), quando estas 

são encaradas como “bem de consumo”. De facto, a nova abordagem 

consagrada dá a ideia de que o legislador julgou que as águas residu-

ais são algo que, em princípio e por regra, se pretende eliminar, sendo 

no âmbito desta ótica que se fixam normas de descarga com o objetivo 

___________ 

385 É interessante salientar a preocupação do legislador em conjugar a proteção da água com 

a dos solos. Na verdade, encontra-se hoje plenamente assente que a política do domínio 

hídrico tem de ser integrada com a política de solos, sob pena da sua ineficácia. 

 Sem embargo, saliente-se que, inspirado nos princípios de política de ambiente enuncia-

dos pelas Comunidades Europeias no primeiro Programa de Ação em Matéria do Ambi-

ente, designadamente o respeito pelo equilíbrio ecológico, o legislador nacional previu, 

desde logo, na primeira LBA (art. 3.º, al. b) que aprovou (Lei n.º 11/87, de 07/04), entre 

vários princípios a observar, o princípio do equilíbrio, explicitando que se deveriam criar 

os meios adequados para assegurar a integração das políticas de crescimento económico e 

social e de conservação da Natureza, tendo como fim o desenvolvimento integrado e sus-

tentável. Na verdade, assumiu-se, então, que era absolutamente necessária a integração 

dos aspetos ambientais noutras políticas, como era o caso, por exemplo, da política de so-

los e da política agrícola, as quais deveriam ter em conta os objetivos ambientais no do-

mínio da política da água. 

 No mesmo sentido, a atual LBPA (aprovada pela Lei n.º 19/2014, de 14/04) estabelece 

expressamente que a política de ambiente se encontra subordinada aos princípios da 

transversalidade e da integração, “que obrigam à integração das exigências de proteção 

do ambiente na definição e execução das demais políticas globais e setoriais, de modo a 

promover o desenvolvimento sustentável” (art. 4.º, al. a). 
386 As descargas de lodos de dragagem, as descargas operacionais nas águas do mar territori-

al, bem como a imersão de resíduos nas águas do mar territorial, ambas efetuadas a partir 

de navios, e as descargas de águas que contenham substâncias radioativas são matérias 

objeto de legislação específica, estando excluídas da aplicação do Decreto-Lei n.º 236/98 

(cfr. art. 2.º, n.º 4). 
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de promover, designadamente a qualidade ambiental dos recursos 

hídricos. Contudo, como sabemos e será objeto de análise pormenori-

zada no Capítulo VI, a reutilização das águas residuais constitui uma 

fonte alternativa de consumo.387 De facto, face à escassez de água 

doce e tendo em consideração a necessidade de incrementar a prote-

ção do domínio hídrico de todas as fontes de pressão, tem-se vindo a 

incentivar a reutilização das águas residuais. Por essa razão, parece-

nos que as mesmas devem integrar, lege ferenda, ambas as perspetivas 

constantes da lei: como objeto de descarga no meio recetor e como 

objeto de “consumo”. Aliás, o legislador, ao estabelecer a possibilida-

de de uso de águas residuais para rega, atenta a definição de água para 

rega,388 acaba por confirmar este nosso entendimento, na medida em 

que, em tal situação, essa água residual, após tratamento, terá de cum-

prir os requisitos e as normas de qualidade constantes do Decreto-Lei 

n.º 236/98 para as águas de rega (cfr. arts. 58.º a 62.º e Anexo XVI). 

Voltando à classificação das águas, é de referir que o Decreto-Lei 

n.º 236/98, ao abordar as águas enquanto “objeto de consumo”, classi-

fica-as em quatro categorias distintas, definindo os requisitos e as 

normas de qualidade a observar na sua utilização tendo em conta o 

fim a que se destinam. As categorias de águas elencadas são as se-

guintes: águas para consumo humano, águas para suporte da vida 

aquícola, águas balneares389 e águas para rega (art. 2.º, n.º 1). 

Com este diploma legal desaparecem, assim, da classificação das 

águas, em função da sua utilização, quer as águas doces superficiais 

sem utilização especificada quer as águas residuais, como já refe-

___________ 

387 Ver ponto 3 do Capítulo VI. 
388 “’Água para rega’ – água superficial ou subterrânea ou água residual, que vise satisfa-

zer ou complementar as necessidades hídricas das culturas agrícolas ou florestais” (art. 

3.º, n.º 3). 
389 Refira-se, contudo, que a regulamentação das águas balneares foi retirada deste diploma 

com a aprovação do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 03/06, que estabelece o regime de iden-

tificação, gestão, monitorização e classificação da qualidade das águas balneares, trans-

pondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2006/7/CE, relativa à gestão da qualidade 

das águas balneares, e complementando, assim, a Lei da Água. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/494253/details/eurlex.asp?ano=2006&id=306L0007
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rimos.390 Além disso, a designação de águas para utilização recreativa 

é substituída pela de águas balneares. 

Estabelecida esta divisão das águas, o referido diploma procede, 

ainda, a uma subdivisão no que respeita às águas para consumo hu-

mano e às águas para suporte da vida aquícola. Nestes termos, as 

águas para consumo humano subdividem-se em três espécies: águas 

doces superficiais destinadas à produção de água para consumo hu-

mano; águas subterrâneas destinadas à produção de água para consu-

mo humano e águas de abastecimento para consumo humano. Por sua 

vez, as águas para suporte da vida aquícola são subdivididas em águas 

doces superficiais para fins aquícolas (águas piscícolas), águas do 

litoral e salobras para fins aquícolas (águas conquícolas) e águas do 

litoral e salobras para fins aquícolas (águas piscícolas).391 

Todas estas categorias de águas são abordadas de acordo com a 

mesma perspetiva, mas tendo em atenção a sua utilização final, de-

vendo a qualidade da água ser aferida pelo fim a que se destina. Em 

suma, o Decreto-Lei n.º 236/98 procede à classificação das águas em 

questão, fixa normas de qualidade específicas para cada presumível 

utilização, esquemas para a verificação de conformidade, planos de 

ação e de gestão e, finalmente, a obrigação de elaboração de relatórios 

técnicos sobre a sua aplicação prática. 

___________ 

390 Por outro lado, cumpre referir que estão excluídas do âmbito de aplicação deste diploma 

as seguintes categorias de água: águas minerais naturais; águas de nascente, nos parâme-

tros de qualidade que são contemplados em legislação específica; águas utilizadas na re-

carga de lençóis freáticos; águas que pelos usos específicos requeiram características de 

qualidade diferentes; águas para uso industrial, exceto aquelas a que se refere o artigo 

20.º; águas destinadas a fins terapêuticos, a piscinas e a outros recintos com diversões 

aquáticas; e águas de bacias naturais ou artificiais utilizadas para a criação intensiva de 

peixes (art. 2.º, n.º 3). 
391 Saliente-se o facto de este diploma também abranger quer as águas doces quer as águas 

salgadas, na designada perspetiva de abordagem global da água e da necessidade da sua 

proteção integrada. 
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2.3. A NECESSIDADE DA DISTINÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS 

A técnica de enunciar diversas categorias de água em função do 

objeto sobre o qual se pretende legislar, em concreto, em função da 

sua localização, é comum à grande maioria dos sistemas jurídicos, 

incluindo o da UE e, consequentemente, do nosso. 

Assim, por exemplo, a nossa primeira LBA enunciava cinco cate-

gorias de águas, entre as quais se reconheciam as águas interiores de 

superfície e as águas interiores subterrâneas como duas categorias 

distintas, a par das águas marítimas interiores, das águas marítimas 

territoriais e das águas marítimas da zona económica exclusiva (cfr. 

art. 10.º, n.º 1, da Lei n.º 11/87, de 07/04). 

A atual LBPA começa por distinguir, conforme já mencionado, as 

águas doces das águas do mar como componentes ambientais naturais 

distintos, estatuindo que “A política de ambiente tem por objeto os 

componentes ambientais naturais, como o ar, a água e o mar, a bio-

diversidade, o solo e o subsolo, a paisagem (…)”. E, logo de seguida, 

no que concerne à proteção e gestão dos recursos hídricos doces ou 

continentais, classifica as águas em superficiais e subterrâneas, dei-

xando a sua definição para a legislação avulsa, bem como as águas 

que cada um dos conceitos integra. Esta situação permitiu, como já se 

fez alusão, uma integração de algumas águas salgadas no âmbito da 

gestão das águas doces, face ao reconhecimento da pressão antropoló-

gica e de origem terrestre na qualidade dessas águas. Na verdade, 

constatando-se que grande parte da poluição das águas marinhas junto 

à costa decorre da descarga de águas residuais, em virtude das exces-

sivas concentrações urbanas próximo das orlas costeiras, e das águas 

doces que nas mesmas desaguam, entendeu-se ser necessária uma 

gestão integrada não só das águas doces, mas também de algumas 

águas salgadas. 

Nesse contexto, a Lei da Água (Lei n.º 58/2005), que transpôs a 

DQA e que estabelece o enquadramento para a gestão das águas su-

perficiais e das águas subterrâneas, prevê que as águas superficiais 

integram: as águas interiores (excetuando as águas subterrâneas), as 

águas de transição, as águas costeiras e, quanto a alguns aspetos, tam-
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bém as águas territoriais (cfr. art. 4.º, al. g), fixando, assim, um con-

ceito de águas superficiais mais amplo do que o previsto na DQA. 

Deste modo, permite-se uma intervenção integrada não só ao nível das 

águas doces, mas também das águas salgadas, estabelecendo-se crité-

rios de qualidade para todas estas águas. Por sua vez, definem-se co-

mo águas subterrâneas “todas as águas que se encontram abaixo da 

superfície do solo, na zona saturada, e em contacto direto com o solo 

ou com o subsolo” (cfr. art. 4.º, al. f). 

A distinção entre águas superficiais e águas subterrâneas consta 

também do já mencionado Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, 

que, de acordo com o fim a que as águas se destinam, as classifica, 

como vimos, em quatro categorias: águas para consumo humano; 

águas para suporte de vida aquícola; águas balneares; e águas de rega. 

Por seu turno, as águas para consumo humano são subdivididas em 

águas doces superficiais e águas subterrâneas. 

De facto, a necessidade de distinção destas duas categorias de 

águas impõe-se não só para estabelecer, de forma adequada, os crité-

rios da sua gestão com vista à sua proteção com bem ecológico, como 

também para fixar as normas de qualidade como bem de consumo. 

A distinção destas águas surge ainda com maior relevância quan-

do o ambiente aquático é usado como meio recetor de descarga de 

águas residuais. Como salienta EMBID IRUJO, o ordenamento jurídi-

co tem de tratar com especial cuidado e atenção a qualidade das águas 

subterrâneas, uma vez que elas constituem recursos estratégicos em 

casos de seca, e na medida em que a sua contaminação é muito mais 

difícil de corrigir e combater do que a poluição das águas superfici-

ais.392 Na verdade, como explica SANZ RUBIALES, a poluição das 

águas subterrâneas apresenta determinadas peculiaridades, face às 

águas superficiais, que determinam a necessidade de um tratamento 

jurídico diverso. A esse propósito, salienta a maior dificuldade de per-

ceção da poluição, a sua superior persistência – relacionada com o 

___________ 

392 Ver EMBID IRUJO, Antonio,“La evolución del derecho de aguas y las características de 

la actual problemática del agua”, El Nuevo Derecho de Aguas: las obras hidraulicas y su 

financiacion, Monografias, Editorial Civitas, 1998, p. 79. 
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volume e velocidade –, e a maior dificuldade de correção, devido à 

profundidade e lentidão dos fluxos.393 

Esta é a razão da existência de normas específicas para combater 

a poluição das águas subterrâneas e para reduzir e recuperar a quali-

dade das águas de superfície, as quais constam de diplomas distintos, 

como é o caso da Diretiva 2006/118/CE e da Diretiva 2008/105/CE, 

que foram transpostas para o nosso ordenamento jurídico através do 

Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24/09, e do Decreto-Lei n.º 208/2008, de 

28/10, respetivamente. 

Sem embargo do afirmado, e apesar de não ser possível dar tra-

tamento jurídico idêntico à prevenção e ao tratamento da contamina-

ção das águas superficiais e das águas subterrâneas, uma vez que dis-

põem de características físicas distintas, que impõem soluções jurídi-

cas e técnicas diversas, explicando-se, assim, a necessidade da sua 

distinção para efeitos normativos, cumpre salientar que a gestão con-

junta dessas águas, reconhecido o ciclo hidrológico da água, é, pelo 

menos desde a aprovação da DQA, obrigatória e absolutamente fun-

damental. Por isso, lege ferenda, no nosso entendimento, poderiam e 

deveriam integrar o mesmo diploma. 

3. A POLUIÇÃO DAS ÁGUAS. ORIGENS, ÂMBITO E TIPOS 

O cerne do nosso trabalho consiste na análise do regime jurídico 

de descarga de águas residuais, o qual, como decorre do atrás já ex-

posto, embora incida maioritariamente sobre o complexo normativo 

relativo às águas continentais ou doces, abrange também algumas 

normas com eco nas águas salgadas. 

Assim, e sendo certo que o nosso foco reside na exegese do sis-

tema jurídico criado para combater os efeitos negativos da descarga 

das águas residuais sobre os recursos hídricos, importa abordar, ainda 

que de forma abreviada, em que consiste a poluição das águas e quais 

são os principais fatores da sua degradação, com vista a determinar 

aqueles que são contemplados pelo objeto do nosso estudo. 

___________ 

393 SANZ RUBIALES, Íñigo Los vertidos en aguas subterráneas – Su régimen jurídico, 

Monografías Jurídicas, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 27-28. 
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3.1. NOÇÃO DE POLUIÇÃO 

O conceito de poluição da água foi plasmado, inicialmente, na 

Carta Europeia da Água, em 1968, como “uma alteração, geralmente 

provocada pelo homem, da qualidade da água, que a torna imprópria 

ou perigosa para o consumo humano, para a indústria, agricultura, 

pesca e atividades recreativas, para os animais domésticos e para a 

vida selvagem” (princípio 5). Como se depreende da definição apre-

sentada, a poluição é uma consequência direta ou indireta de uma ati-

vidade humana, que só existe se houver alteração da qualidade da 

água.394 Trata-se, pois, no nosso entendimento, de um conceito amplo, 

mas cujo escopo fundamental gira em torno da proteção sanitária e em 

função das várias utilizações da água pelas pessoas, fazendo apenas 

uma tímida referência à vida selvagem. Olvidam-se, aqui, os aspetos 

puramente ambientais das águas e dos ecossistemas a elas associados. 

Todavia, a noção de poluição rapidamente evoluiu, corrigindo-se, 

paulatinamente, a referida omissão da perspetiva ecológica das águas. 

Na verdade, com a aprovação da Diretiva 76/464/CEE, de 4 de 

maio de 1976, relativa à poluição causada por determinadas substân-

cias perigosas lançadas no meio aquático, a preocupação com o siste-

ma ecológico aquático passou a integrar, de modo expresso, o concei-

to de poluição. De facto, nos termos da aludida diretiva passou a con-

siderar-se poluição 

“a descarga de substâncias ou de energia efetuada pelo 

homem no meio aquático, direta ou indiretamente, que 

tenha consequências de natureza a pôr em perigo a saú-

de humana, a prejudicar os recursos vivos, o sistema 

ecológico aquático e as atividades recreativas ou a difi-

___________ 

394 Com efeito, como salienta SANZ RUBIALES, a mera intervenção humana no meio 

hídrico não é necessariamente poluidora. Só quando a intervenção humana afeta a com-

posição da água, modificando as possibilidades de uso posteriores, é que se pode falar de 

uma atividade poluidora. Ou seja, é necessária uma alteração da qualidade da água que 

comprometa os usos posteriores, para se poder falar em poluição. Ver SANZ 

RUBIALES, Íñigo, Los vertidos en aguas subterráneas – Su régimen jurídico, Monogra-

fías Jurídicas, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 24-25. 
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cultar outras utilizações legítimas das águas” (art. 1.º, 

n.º 2, al. e). 

Definição semelhante viria a ser adotada, nomeadamente, e sem 

preocupação exaustiva, pela Diretiva 78/176/CEE, de 20 de fevereiro 

de 1978, relativa aos detritos provenientes da indústria do dióxido de 

titânio (cfr. art. 1.º, n.º 2, al. a), pela Diretiva 80/68/CEE, de 17 de 

dezembro de 1979, respeitante à proteção das águas subterrâneas con-

tra a poluição causada por certas substâncias perigosas (cfr. art. 1.º, n.º 

2, al. d), e pela Diretiva 91/676/CEE, de 12 de dezembro de 1991, 

sobre a proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de 

origem agrícola (cfr. art. 2.º, al. j). 

Posteriormente, com a DQA, em 2000, o conceito de poluição foi 

alvo ainda de uma maior ampliação, integrando uma preocupação 

ambiental não só com os ecossistemas aquáticos, como também com 

os ecossistemas terrestres diretamente dependentes dos ecossistemas 

aquáticos. Com efeito, a DQA define poluição como 

“a introdução direta ou indireta, em resultado da ativi-

dade humana, de substâncias ou de calor no ar, na água 

ou no solo, que possa ser prejudicial para a saúde hu-

mana ou para a qualidade dos ecossistemas aquáticos ou 

dos ecossistemas terrestres diretamente dependentes dos 

ecossistemas aquáticos, que dê origem a prejuízos para 

bens materiais, ou que prejudique ou interfira com o va-

lor paisagístico/recreativo ou com outras utilizações le-

gítimas do ambiente” (art. 2.º, n.º 33). 

Em sintonia com a definição da DQA, a nossa Lei da Água esta-

beleceu a mesma noção de poluição (cfr. art. 4.º, al. tt). 

Atenta a definição apresentada, na qual se faz menção à introdu-

ção de substâncias na água, ficam, assim, arredadas do conceito de 

poluição hídrica e, consequentemente, do objeto do nosso estudo, ou-

tras pressões existentes sobre o domínio hídrico, como é o caso das 

alterações morfológicas introduzidas, por exemplo, pela construção de 

barragens, diques e albufeiras e pela extração de água, apesar de resul-
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tarem da atividade humana e poderem, de modo semelhante, influir 

negativamente na qualidade da água. 

Finalmente, no que respeita aos impactes sobre os recursos hídri-

cos associados às alterações climáticas, e apesar de não se ter encon-

trado na legislação relativa à água ou na doutrina qualquer referência 

ou alusão à sua integração no conceito de poluição hídrica, parece-nos 

que este fenómeno sempre poderia encontrar algum respaldo na defi-

nição legalmente estabelecida. De facto, é hoje certo que as alterações 

climáticas afetam a qualidade e quantidade dos recursos hídricos, em 

resultado do aquecimento global inerente à atividade humana, em 

concreto do aumento da emissão de gases com efeito de estufa.395 Isso 

mesmo resulta da definição de alterações climáticas constante da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, 

de 1992, que afirma: 

“’Alteração climática’ significa uma modificação no cli-

ma atribuível, direta ou indiretamente, à atividade hu-

mana que altera a composição da atmosfera global e 

que, conjugada com as variações climáticas naturais, é 

observada durante períodos de tempo comparáveis” (cfr. 

art. 1.º, n.º 2). 

Deixamos, pois, aqui a ideia, podendo a revisão da DQA vir a dar 

resposta ou esclarecimento ao que aqui defendemos. 

___________ 

395 Ver o quinto Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (de abril 

de 2014), conhecido como IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), organi-

zação científico-política criada em 1988 no âmbito das Nações Unidas (ONU), pela inici-

ativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e 

da Organização Meteorológica Mundial (OMM), no sítio oficial ipcc.ch, e, entre outros, 

FABIOLA NAVA, Luzma e GANDIN, Jérôme, “Geopolítica del medioambiente: cambio 

climático y recursos hídricos. Aproximación al caso de Canadá”, Revista Ábaco, 2.ª épo-

ca, vol. 3, n.º 85, 2015, pp. 122-123. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Meio_Ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Meteorol%C3%B3gica_Mundial
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3.2. AS DIFERENTES ORIGENS, ÂMBITO E TIPOS DE POLUIÇÃO 

Apresentada a definição de poluição e ponderando sobre o seu te-

or – “introdução direta ou indireta, em resultado da atividade huma-

na, de substâncias ou de calor no ar, na água ou no solo” –, verifica-

se que são vários os fatores que podem contribuir para a degradação e 

contaminação das águas e dos ecossistemas aquáticos ou terrestres 

daqueles diretamente dependentes. Por outro lado, e seguindo parci-

almente a exposição apresentada no quarto Programa de Ação em 

Matéria de Ambiente, a poluição pode: 

– ter origem diversa – em um único poluente ou na combinação 

de vários poluentes; 

– âmbito distinto – restringir-se a um meio (água, solo, atmos-

fera) ou afetar vários meios e/ou envolver a transferência de 

poluentes entre os diversos meios; 

– ser de diferentes tipos – resultar de fonte(s) pontual(ais) ou 

difusa(s), podendo, ainda, estar relacionada com um setor es-

pecífico ou com vários. 

É absolutamente essencial conhecer as origens, âmbito e tipos de 

poluição, para, em conformidade, adotar as medidas ou técnicas de 

controlo mais adequadas, quer à sua prevenção e controlo, quer ao seu 

combate. A ação de controlo pode ser dirigida a qualquer um ou a 

vários desses elementos. Quando se dirige, por exemplo, ao(s) poluen-

te(s), o objetivo consiste em prevenir ou reduzir as emissões de certas 

substâncias para determinado(s) meio(s) físico(s). Mas, se nos concen-

trarmos na proteção de um meio ambiente, por exemplo, a água, a 

ação de controlo terá por objetivo a redução das emissões de uma ou 

várias substâncias específicas, provenientes de todos os tipos, que 

afetam aquele meio. Nestes casos, a abordagem baseada em valores-

limite de emissão, conjugada com o estabelecimento de normas de 

qualidade e instrumentos económicos, poderá ser das mais adequadas. 

Contudo, importa não descurar a utilização de instrumentos horizon-

tais, como a AIA ou a PCIP, tendo em consideração a possibilidade de 

transferência da poluição de um meio para o outro. Por último, pode-

mos dirigir o controlo da poluição para as denominadas fontes tópicas 

ou pontuais e/ou para as fontes difusas. As primeiras são constituídas, 
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em geral, por pontos de descarga identificáveis. Enquadram-se nestas 

as águas residuais das instalações industriais, das habitações ou muni-

cípios, sendo sobre elas que recai o nosso estudo. As segundas corres-

pondem à poluição com origem em pontos amplamente dispersos, 

frequentemente muito difíceis de identificar e controlar. Trata-se de 

uma poluição causada por um diverso leque de atividades para as 

quais não existe um ponto específico de descarga. Aqui inclui-se a 

poluição causada pelo uso de pesticidas e adubos na agricultura, bem 

como aquela que ocorre em virtude da precipitação de uma atmosfera 

poluída (por exemplo, das chuvas ácidas). 

Portanto, é crucial proceder a uma correta e ampla identificação 

da origem, do âmbito e tipo de poluição em questão, para decidir qual 

a estratégia de controlo mais adequada a implementar. São várias as 

ações possíveis, que vão desde a fixação de objetivos ou normas de 

qualidade, valores-limite de emissão, normas de funcionamento ou 

tratamento, implementação de procedimentos de avaliação de impacte 

ambiental, instrumentos económicos, etc., ou, ainda, a combinação de 

alguns ou vários destes instrumentos. 

O controlo da poluição das fontes tópicas ou pontuais é aquele 

que se encontra mais desenvolvido no âmbito da gestão da água, o que 

se deve, fundamentalmente, à maior simplicidade de identificação dos 

problemas. Na verdade, o Regime Jurídico das Descargas de Águas 

Residuais, como um dos meios de controlo da poluição hídrica, bene-

ficia, como já demos conta, de um amplo quadro jurídico no domínio 

da UE e, por conseguinte, também no nosso ordenamento jurídico, 

como teremos oportunidade de ver com detalhe no próximo capítulo. 

4. A QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Como afirma SANZ RUBIALES, a qualidade das águas é um 

conceito relativo,396 uma vez que uma água alterada por uma atividade 

humana pode não servir para um determinado uso, por exemplo, para 

consumo humano, mas servir para a rega ou outra utilização. 

___________ 

396 SANZ RUBIALES, Íñigo, Los vertidos en aguas subterráneas – Su régimen jurídico, 

Monografías Jurídicas, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 26. 
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Segundo o citado autor, a maior parte da doutrina classifica a qua-

lidade das águas em duas vertentes: uma que valoriza a deterioração 

das águas em função das limitações que tal situação impõe a utiliza-

ções posteriores, correspondente à tradicional legislação sanitária das 

águas; e outra que encara a qualidade da água em si mesmo, como 

garantia de conservação das suas características naturais e exigência 

do meio ambiente, relativa à recente proteção ambiental ou ecológica 

das águas.397 

A necessidade de proteção das águas e de garantir a sua qualidade 

ambiental está intimamente relacionada com o fenómeno da poluição 

hídrica, cuja origem, como acabamos de ver, importa conhecer para se 

poder combater eficazmente. 

Como é sabido, são vários os fatores que contribuem para a polu-

ição das águas e dos ecossistemas aquáticos associados, quer humanos 

quer naturais. Todavia, as pressões mais comuns sobre a qualidade das 

águas de origem antropológica consistem na poluição causada pela 

agricultura, pela indústria e pelos centros urbanos, bem como as alte-

rações morfológicas. Por sua vez, as causas naturais que têm vindo a 

ser identificadas com maior preocupação são as secas e as inundações, 

fenómenos que têm vindo a agravar com as alterações climáticas. 

A poluição hídrica é, atualmente, uma das grandes preocupações 

da nossa sociedade, tendo sido ela que despertou, como já referimos, 

uma nova forma de encarar a proteção da água – a denominada pers-

petiva ambiental ou ecológica. 

Na verdade, o elevado desenvolvimento económico e social a que 

se assistiu durante o século XX contribuiu, em grande escala, para a 

crescente poluição de inúmeros cursos de águas, bem como de águas 

subterrâneas, tendo sido também neste período, como já vimos, que 

surgiram os primeiros meios de tutela do domínio hídrico no âmbito 

da UE, que o encarou como um bem da Natureza carecido de prote-

ção, per se. 

___________ 

397 SANZ RUBIALES, Íñigo, op. cit., p. 26. 
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Embora a defesa da qualidade das águas esteja histórica e forte-

mente associada à proteção da saúde humana e à necessidade de ga-

rantir a sua disponibilidade em quantidades suficientes, sendo uma das 

principais prioridades da legislação relativa à água dos vários Estados, 

servindo objetivos relacionados com um elevado nível de qualidade 

de vida das pessoas, é, hoje, igualmente irrefutável que a água deve 

ser protegida como um bem jurídico em si mesmo.398 

Efetivamente, podemos afirmar que o reconhecimento, pelas Na-

ções Unidas, dos direitos do ser humano a acesso a água limpa e ao 

saneamento399 e a proteção do ambiente são, desde a Declaração de 

Estocolmo, de junho de 1972, interdependentes. Acresce que a intro-

dução pelo Tratado da União Europeia, em 1992, do conceito de utili-

zação racional dos recursos como um dos objetivos a prosseguir pela 

política ambiental da UE, também aplicável à gestão da água, veio 

evidenciar a referida proteção ambiental dos recursos hídricos como 

preocupação central da política e legislação relativa à água, o que foi 

notória e particularmente reforçado com a aprovação da DQA, como 

vimos. 

De facto, analisando o quadro legislativo atual da UE e de Portu-

gal, no âmbito das águas, observa-se que grande parte dos mecanis-

mos de tutela das águas foram desenhados com o objetivo ecológico 

de combater a poluição das águas e de minimizar os impactes negati-

vos existentes sobre as mesmas. A proteção da qualidade da água e 

dos ecossistemas aquáticos é, como vimos, uma prioridade da UE, 

sendo, em consequência, também um dos pilares da nossa política 

hídrica. 

Além disso, existe um forte desígnio de incentivo ao uso racional 

da água, de modo a garantir a qualidade das águas e a sua disponibili-

___________ 

398 Neste sentido, EMBID IRUJO escreve que o direito das águas sofreu, na generalidade dos 

países, uma clara evolução nas últimas décadas, “não sendo já só a utilização que preo-

cupa o Legislador, a Doutrina e os Tribunais, mas também a sua proteção e conserva-

ção, de tal forma que podem proibir-se todas as utilizações que afetem substancialmente 

a sua proteção e conservação” (EMBID IRUJO, António, “La transformación ambiental 

del derecho de aguas: el derecho de aguas del siglo XXI”, Revista de la Escuela Jacobea 

de Posgrado, n.º 1, dezembro de 2011, p. 4). 
399 Ver sítio da internet das Nações Unidas (www.un.org). 
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dade em quantidades adequadas às necessidades atuais e para as gera-

ções vindouras, de acordo com o objetivo do desenvolvimento susten-

tável.400 

Atentemos, então, sobre as principais normas do nosso ordena-

mento jurídico com incidência ou relevância sobre a qualidade das 

águas na perspetiva ecológica ou de claro reforço da proteção ambien-

tal,401 tendo em atenção que o objeto do nosso estudo consiste na aná-

lise das normas relativas às descargas de águas residuais. 

4.1. REGRAS RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO DOMÍNIO HÍDRICO 

Nos termos da nossa lei fundamental, uma das incumbências do 

Estado consiste em prevenir e controlar a poluição, bem como os seus 

efeitos [art. 66.º, n.º 2, al. a), da CRP], prevendo a Lei de Bases da 

Política do Ambiente a utilização de vários instrumentos para alcançar 

esse desiderato (art. 14.º), de entre os quais se destaca, com relevância 

para a nossa tese, o licenciamento ambiental. 

Nesse contexto, o artigo 19.º, da aludida Lei de Bases, estabelece 

que todas as atividades potencial ou efetivamente poluidoras ou, ain-

da, suscetíveis de afetar significativamente o ambiente estão sujeitas a 

prévio licenciamento ou autorização nos termos da legislação aplicá-

vel. Refira-se que esta situação já se encontrava estatuída, como prin-

cípio, no nosso ordenamento jurídico desde 1987, quando foi aprova-

da a anterior Lei de Bases do Ambiente402, e devidamente regulamen-

tada pelo Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de fevereiro. 

___________ 

400 Ver nota de rodapé n.º 51. 
401 Como sublinhava MARTÍN MATEO, a tutela da qualidade das águas baseia-se, essenci-

almente, em normas de Direito Público, afirmação com plena validade, como veremos, 

quando analisarmos as normas jurídicas relativas à proteção do domínio hídrico em Por-

tugal (Tratado de Derecho Ambiental, vol. II, Ed. Trivium, Madrid, 1992, p. 99.). 
402 Efetivamente, importa sublinhar que já a anterior LBA (Lei n.º 11/87, de 07/04, revogada 

pela atual LBPA – Lei n.º 19/2014, de 14/04) previa, no artigo 7.º, que o Estado poderia 

proibir ou condicionar o exercício de determinadas atividades para assegurar a defesa da 

qualidade dos componentes ambientais naturais, entre os quais a água. Além disso, no ar-

tigo 10.º, n.º 3, alínea e), estabelecia a necessidade de regulamentar a descarga de águas 

degradadas para o sistema de esgotos, e no n.º 4 do mesmo normativo proibia a explora-
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Entretanto, com a necessidade de transposição da DQA, a qual vi-

ria a ocorrer com a aprovação da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro 

(conhecida como Lei da Água),403 determinou-se a reformulação e 

aprovação de um novo regime sobre a utilização dos recursos hídri-

cos, tendo este sido aprovado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 

de maio404 (que revogou o aludido DL n.º 46/94, de 22 de fevereiro). 

Deste modo, atualmente, as regras relativas à utilização dos recursos 

hídricos constam, essencialmente, de dois diplomas: da Lei n.º 

58/2005 e do Decreto-Lei n.º 226-A/2007. A Lei n.º 58/2005 estabele-

ce, entre as várias matérias com vista à gestão sustentável das águas, 

os princípios e as regras básicos relativos à utilização dos recursos 

hídricos, elencando as situações sujeitas a licença ou autorização pré-

via, fazendo uma abordagem geral sobre o tema. Por sua vez, o Decre-

to-Lei n.º 226-A/2007 estipula, de forma específica, pormenorizada e 

desenvolvida, o regime da utilização dos recursos hídricos. 

Vejamos, pois, mais detalhadamente, o mencionado regime jurí-

dico, analisando o papel que desempenha na proteção ambiental das 

águas e no âmbito da matéria objeto do nosso trabalho. 

A Lei da Água, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 1.º, 

abrange as águas superficiais (designadamente, as águas interiores, as 

de transição e as costeiras) e as águas subterrâneas, não fazendo qual-

 
ção de novos empreendimentos ou o desenvolvimento dos já existentes que, pela sua ati-

vidade, pudessem constituir fontes de poluição das águas, sem que uns ou outros estives-

sem dotados de instalações de depuração em estado de funcionamento adequado ou sem 

outros trabalhos ou medidas que permitissem respeitar as condições legais e de proteção 

da qualidade da água. Por sua vez, o artigo 11.º determinava, ainda, que todas as utiliza-

ções da água careciam de autorização prévia e que o lançamento nas águas de efluentes 

poluidores ou de quaisquer produtos ou espécies que alterassem as suas características ou 

as tornassem impróprias para as suas diversas utilizações seria objeto de regulamentação 

especial. 
403 A Lei da Água transpõe para a ordem jurídica nacional a DQA, estabelecendo as bases e 

o quadro institucional para a gestão sustentável das águas. Este diploma foi já alvo de vá-

rias alterações, introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22/09; pelo Decreto-Lei 

n.º 60/2012, de 04/03; pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22/06; pela Lei n.º 86/2016, de 

28/12; e pela Lei n.º 44/2017, de 19/06. 
404 Este diploma já foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 391-A/2007, de 21/12; pelo Decreto-Lei 

n.º 93/2008, de 04/06; pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15/05; pelo Decreto-Lei n.º 

245/2009, de 22/09; pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 02/07; pela Lei n.º 44/2012, de 

29/08; pela Lei n.º 12/2018, de 02/03; e pelo Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27/11. 
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quer alusão direta à gestão das águas marítimas, tal como a DQA, 

tendo como objetivos, contudo, a proteção das águas marinhas e asse-

gurar o cumprimento dos acordos internacionais, incluindo os desti-

nados à prevenção e eliminação da poluição no ambiente marinho 

[cfr. art. 1.º, n.º 1, als. g) e h]. Ou seja, à semelhança da DQA, e ape-

sar da interligação natural entre as águas doces e as salgadas, não se 

prevê, aqui, a gestão das águas marinhas (à exceção das águas costei-

ras), conferindo-se-lhe apenas uma proteção indireta. 

Nesse quadro, o órgão da administração pública responsável pela 

aplicação da Lei da Água – a Agência Portuguesa do Ambiente – só 

dispõe de competências na gestão das águas doces, cabendo-lhe, de-

signadamente, a emissão dos títulos de utilização dos recursos hídri-

cos não marinhos e a fiscalização do cumprimento da sua aplicação. 

Esta lei, preocupada com a proteção e valorização dos recursos 

hídricos, prevê, como uma das medidas de gestão da água (tal como 

constava do DL n.º 46/94, de 22 de fevereiro), o regime de licencia-

mento da utilização do domínio hídrico. Assim, no Capítulo V, intitu-

lado “Utilização dos Recursos Hídricos”, estipula, desde logo, as re-

gras gerais a respeitar quer pela administração quer pelos utilizadores 

dos recursos hídricos. E, invocando o princípio da precaução e da pre-

venção,405 determina que as atividades que tenham um impacte signi-

ficativo no estado das águas só podem ser desenvolvidas por quem 

disponha de título de utilização, nos termos e nas condições por si 

previstos e de acordo com o estatuído no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, 

de 29 de dezembro. 

Além disso, e com o objetivo essencial de proteção e manutenção 

da integridade dos recursos hídricos, a Lei da Água estipula, de forma 

autónoma e inovadora, alguns deveres básicos dos utilizadores (cfr. 

art. 57.º), e sujeita a licença prévia, entre as várias utilizações dos re-

___________ 

405 Que são definidos nos seguintes moldes: 

 “Princípio da precaução, nos termos do qual as medidas destinadas a evitar o impacte 

negativo de uma ação sobre o ambiente devem ser adotadas, mesmo na ausência de cer-

teza científica da existência de uma relação causa-efeito entre eles; 

 Princípio da prevenção, por força do qual as ações com efeitos negativos no ambiente 

devem ser consideradas de forma antecipada por forma a eliminar as próprias causas de 

alteração do ambiente ou reduzir os seus impactes quando tal não seja possível.” [Cfr. 

als. f) e g) do n.º 1 do art. 3.º da Lei da Água.] 



Capítulo IV – As águas objeto de estudo e a defesa da 

sua qualidade como vetor da proteção do ambiente. 

Aspetos gerais e âmbito legislativo nacional 

 281 

cursos hídricos, a rejeição de águas residuais [cfr. arts. 60.º, n.º 1, al. 

b), e 62.º, n.º 2, al. a)]. 

A Lei da Água tipifica as utilizações do domínio hídrico, público 

e particular,406 que carecem de título de utilização (cfr. arts. 60.º e 

62.º, respetivamente). Assinale-se, contudo, que não se trata, aqui, do 

problema de reconhecer, ou não, ao particular um direito de proprie-

dade sobre o domínio hídrico. De facto, o particular até pode ser pro-

prietário das águas (domínio hídrico privado), todavia não poderá é 

utilizá-las como muito bem entender.407 Na verdade, nos termos da 

Lei da Água, carecem de título de utilização, entre outras, a rejeição 

de águas residuais, quer essa rejeição ocorra nos recursos hídricos do 

domínio público quer nos recursos que integrem o domínio particular. 

Em suma, podemos afirmar que a utilização do domínio hídrico, 

público ou privado, para rejeição de efluentes, tem de ser objeto de 

prévio licenciamento, e deve, ainda, como teremos oportunidade de 

ver com maior detalhe, assegurar-se o tratamento dos efluentes produ-

zidos408 e o pagamento das respetivas taxas de utilização,409 tudo com 

vista à proteção ambiental das águas e dos ecossistemas aquáticos. 

___________ 

406 Como já tivemos oportunidade de referir, no nosso ordenamento jurídico as águas, os 

leitos e as margens adjacentes podem ser públicas ou privadas, em função da sua titulari-

dade (cfr. art. 1.º, n.º 2, da Lei n.º 54/2005, de 15/11, lei que estabelece a titularidade dos 

recursos hídricos). 
407 A propriedade e natureza jurídica das águas foi um tema de grande discussão jurídica ao 

longo dos tempos, afirmando EMBID IRUJO que, no século XXI, essas questões perde-

rão importância, uma vez que os juristas mais relevantes são atualmente da opinião que, 

tendo em consideração o ciclo hidrológico e as exigências sociais em relação à utilização 

das águas, todas as águas devem ter a mesma natureza jurídica, a pública. E acrescenta 

que muitas ordens jurídicas começam a estabelecer regras independentemente da natureza 

jurídica das águas, como é o caso, por exemplo, da DQA (EMBID IRUJO, António, “La 

transformación ambiental del derecho de aguas: el derecho de aguas del siglo XXI”, Re-

vista de la Escuela Jacobea de Posgrado, n.º 1, dezembro de 2011, pp. 14-15). 
408 Existe um conjunto de várias normas que impõe o tratamento prévio dos efluentes antes 

da respetiva descarga, de modo a evitar a poluição das águas, condicionando, ainda, a 

descarga de águas residuais ao cumprimento das denominadas “normas de descarga”. 
409 O Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11/06, que estabelece o regime económico e financeiro da 

utilização dos recursos hídricos, constitui um instrumento de concretização dos princípios 

constantes da Lei da Água, entre os quais se destaca o princípio da dimensão ambiental da 

água, pelo qual se reconhece que a água é um ativo ambiental que exige a proteção capaz 

de lhe garantir a sua existência e integralidade. Este diploma prevê a aplicação de uma ta-
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Além do sumariamente exposto, e com interesse para o objeto do 

nosso estudo, a Lei n.º 58/2005 estabelece alguns requisitos e condi-

ções dos títulos de utilização no artigo 63.º; o regime das licenças sob 

o artigo 67.º; as regras relativas à cessação dos títulos no artigo 69.º; e 

normas sobre a transmissão dos títulos de utilização no artigo 72.º, 

assistindo-se a um reconhecimento inequívoco de determinados direi-

tos dos utilizadores dos recursos hídricos. 

Cumpre, ainda referir que, caso o pedido de utilização seja sus-

cetível de causar impacte transfronteiriço, sendo, por isso, enquadrá-

vel nas normas da Convenção para a Proteção e o Aproveitamento 

Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas,410 

essa situação implica a consulta às autoridades responsáveis de Espa-

nha (cfr. art. 71.º, n.º 1). 

Por outro lado, a Lei da Água dispõe que, quando o pedido de uti-

lização diga respeito a atividade sujeita a licenciamento ambiental,411 

a emissão de tal título deve ser requerida e apreciada no âmbito do 

procedimento da licença ambiental (cfr. art. 71.º, n.º 2). 

É, assim, neste quadro normativo que foi aprovado o novo regime 

sobre a utilização dos recursos hídricos pelo já aludido Decreto-Lei 

n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que veio substituir o anteriormente 

previsto pelo Decreto-Lei n.º 46/94. O novo diploma não vem subme-

 
xa de recursos hídricos, nomeadamente sobre a descarga, direta ou indireta, de efluentes 

sobre os recursos hídricos suscetível de causar impacte significativo (cfr. art.º 4.º, al. b). 

 Apesar do anterior diploma sobre esta matéria (DL n.º 47/94, de 22/02) já estabelecer 

uma taxa de utilização relativa à rejeição das águas residuais, a grande novidade do atual 

regime consiste na associação desta taxa às preocupações de natureza ambiental. 
410 A Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das 

Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas e o Protocolo Adicional foram assina-

dos em Albufeira, em 30/11/1998. Esta Convenção entrou em vigor em 17/01/2000 (cfr. 

Aviso n.º 85/2000, de 14/02), constituindo um instrumento fundamental de regulação das 

águas das bacias hidrográficas dos rios partilhados entre Portugal e Espanha, a saber, Mi-

nho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana. Por isso, será alvo de referência pormenorizada 

quando abordarmos o planeamento como instrumento de tutela das águas no último capí-

tulo (cfr. alínea A) do ponto 2.1.2.3.1. do Capítulo VII). 
411 O licenciamento ambiental, que será alvo de apreciação mais pormenorizada adiante (cfr. 

ponto 5.2. do Capítulo VII), está previsto no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30/08, que 

transpôs para o direito nacional a diretiva relativa a emissões industriais (Diretiva 

2010/75/UE). O referido diploma estabelece o Regime de Emissões Industriais (REI) 

aplicável às atividades, que enumera no Anexo I, sujeitas a obtenção de licença ambien-

tal, com vista a alcançar um elevado nível de proteção do ambiente no seu todo. 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/Licenciamento%20Ambiental/DL_127_2013_Regime_Emissoes_Industriais_PCIP.pdf
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ter a licenciamento utilizações que não devessem já ser tituladas de 

acordo com o anterior Decreto-Lei n.º 46/94, pretendendo antes, con-

forme consta do seu preâmbulo, pôr fim a um certo desincentivo das 

atividades económicas utilizadoras de água. Deste modo, segundo o 

legislador, procede-se à criação de um novo “relacionamento entre o 

Estado e os utilizadores dos recursos hídricos baseado na exigência 

do cumprimento da lei, mas também no reconhecimento inequívoco 

de direitos aos utilizadores” e à introdução de novos mecanismos, 

designadamente a adoção de recurso a meios informáticos, de modo a 

tornar mais célere a atribuição dos títulos de utilização. 

Uma inovação importante introduzida por este diploma consistiu 

na criação do Sistema Nacional de Informação dos Títulos de Utiliza-

ção dos Recursos Hídricos, passando as entidades competentes para a 

emissão dos títulos a estar obrigadas a proceder ao seu registo, pois, 

até então, não se dispunha de qualquer inventário atualizado das utili-

zações existentes, situação que constituía um dos maiores obstáculos à 

gestão racional e sustentável das águas. 

O Decreto-Lei n.º 226-A/2007 vem completar o quadro jurídico 

traçado pela Lei da Água no que respeita ao regime da utilização dos 

recursos hídricos. Assim, estabelece a forma e os procedimentos de 

atribuição dos respetivos títulos, bem como a sua transmissão, transa-

ção, controlo, modificação e cessação, em termos gerais e em especí-

fico, para cada uma das utilizações. 

De facto, o Decreto-Lei n.º 226-A/2007 veio estabelecer, em 

complemento do estatuído na Lei da Água, normas regulamentares 

relativas ao regime da utilização dos recursos hídricos, abrangendo a 

totalidade dos recursos hídricos referidos no n.º 1 do artigo 1.º da Lei 

n.º 58/2005, independentemente da natureza jurídica da sua titularida-

de. Aplica-se, deste modo, repita-se: às águas superficiais, designa-

damente às águas interiores, às de transição e às costeiras; e às águas 

subterrâneas. 

Além disso, e tendo em vista a proteção das águas e dos ecossis-

temas aquáticos associados, a Lei n.º 58/2005, e consequentemente o 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, abrangem não só as águas mas também 

os respetivos leitos e margens, bem como as zonas adjacentes, as zo-

nas de infiltração máxima e as zonas protegidas. 
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Em síntese, a Lei da Água prevê, expressamente, a sua aplicabili-

dade às águas elegidas, como referimos, independentemente do seu 

regime jurídico, compreendendo assim, sem qualquer dúvida, como 

adiantamos, quer o domínio hídrico público412 quer o domínio hídrico 

privado413. 

Com efeito, o legislador entendeu, e bem, que, para se proteger as 

águas em termos ecológicos, é necessário abranger o domínio hídrico 

na sua globalidade,414 isto é, os domínios hídricos público e privado, 

não existindo qualquer impedimento de abrangência das águas parti-

culares pelo facto da natureza jurídica de que gozam. Atualmente, é 

bastante claro que a natureza pública ou privada das águas não limita 

a capacidade interventiva do Estado, como se comprova, nomeada-

mente, com a análise destes dois diplomas. Aliás, é nosso entendimen-

to que não é necessária a dominialização dos recursos hídricos para 

que se possa implementar uma política de água mais eficaz,415 tal co-

___________ 

412 Nos termos do disposto no artigo 2.º, n.º 1, da Lei n.º 54/2005, de 15/11, “O domínio 

público hídrico compreende o domínio público marítimo, o domínio público lacustre e 

fluvial e o domínio público das restantes águas.”, estabelecendo os artigos 3.º, 5.º e 7.º, 

respetivamente, o que compreende cada um desses domínios públicos. 

 Refira-se, ainda, que o domínio público hídrico pode pertencer ao Estado, às regiões 

autónomas dos Açores ou da Madeira, aos municípios e às freguesias (cfr. art. 2.º, n.º 2 da 

referida lei). 
413 Conforme afirmamos, o nosso Código Civil, no artigo 1385.º, classifica as águas como 

públicas e particulares, remetendo o regime jurídico das águas públicas para o estabeleci-

do em lei especial e definindo e regulando as águas particulares ou domínio hídrico pri-

vado nos artigos 1386.º e seguintes. 
414 Saliente-se, contudo, que este diploma, como já mencionamos, não se aplica diretamente 

às águas marítimas, não existindo, assim, uma abordagem tão integrada como seria dese-

jável do nosso ponto de vista, a qual seria mais adequada para solucionar problemas que 

não conhecem fronteiras naturais, não devendo o direito criar barreiras artificiais que só 

contribuem para dificultar, e quiçá impedir, a tão almejada proteção e valorização dos re-

cursos hídricos na sua globalidade. 
415 Neste sentido, ver FOLHADELA, Inês, “O Direito Público das Águas no Ordenamento 

Jurídico Português”, “Estudos em Comemoração dos cinco anos (1995-2000) da Facul-

dade de Direito da Universidade do Porto”, número especial, Coimbra Editora, 2001, p. 

574. A referida autora, a propósito desta questão, salienta o facto de o direito do ambiente 

não estar vocacionado para resolver “as questões derivadas da apropriação individual 

dos bens, mas antes da sua utilização racional, prudente e sustentável…”. 

 ARIÑO ORTIZ afirma, também, que se tem vindo a demonstrar que a gestão dos recursos 

hídricos não supõe, necessariamente, a dominialização das águas subterrâneas, como pro-

põe, por exemplo, HARDIN, que sustenta que a atuação individual privada é incapaz de 



Capítulo IV – As águas objeto de estudo e a defesa da 

sua qualidade como vetor da proteção do ambiente. 

Aspetos gerais e âmbito legislativo nacional 

 285 

mo o entendeu o legislador português, pois, aquando da elaboração da 

Lei da Água, decidiu não interferir na questão da dominialidade. 

Em conclusão, podemos afirmar que é graças à necessidade de 

preservação da qualidade ambiental das águas, e ao abrigo dos princí-

pios da precaução, da prevenção e da correção, que a Lei n.º 58/2005 

(cfr. arts. 48.º e ss.) e o Decreto-Lei n.º 226-A/2007 (cfr. arts. 56 e ss.) 

submetem a rejeição de águas residuais a determinadas condições 

específicas, desde logo à necessidade de obtenção de licenciamento. 

Na verdade, a autorização prévia das entidades públicas, como 

meio de prevenção e diminuição da poluição hídrica, constitui um dos 

instrumentos mais comuns elegidos para proteção ambiental das 

águas,416 tanto superficiais como subterrâneas, causada pelas descar-

gas de águas residuais, tendo sido perfilhado pelo nosso legislador 

desde 1994, ou seja, muito antes da adoção da Diretiva-Quadro da 

Água. 

Obtida a autorização de descarga de águas residuais no domínio 

hídrico, instrumento adotado para a proteção da qualidade das águas, a 

mesmo tem de conter as denominadas normas de descarga, as quais 

não se confundem com as normas de qualidade, sendo a adoção com-

binada de ambas, ou “abordagem combinada”, que permite um melhor 

combate da poluição hídrica. 

Nesse quadro, a nossa legislação afirma que a atribuição do título 

de utilização deve assegurar o cumprimento das normas de descarga, 

mas também das normas de qualidade. De facto, a Lei da Água prevê 

 
salvaguardar um recurso de modo sustentável (ARIÑO ORTIZ, Gaspar, “El agua, ele-

mento esencial de convivencia”, Régimen jurídico de las aguas subterráneas, AAVV, 

Fundación Marcelino Botín, Ediciones Mundi-Prensa, 2001, p. XIII). Da mesma opinião, 

contra o princípio absoluto de dominialidade, defendido por MOREU BALLONGA 

(“Los problemas de la legislación sobre aguas subterráneas en España: posibles solucio-

nes, Régimen jurídico de las aguas subterráneas, AAVV, Fundación Marcelino Botín, 

Ediciones Mundi-Prensa, 2001, p. 40), veja-se CARO-PATÓN CARMONA, Comentário 

ao artigo de Moreu Ballonga, Régimen jurídico de las aguas subterráneas, AAVV, Fun-

dación Marcelino Botín, Ediciones Mundi-Prensa, 2001, p. 49. 
416 A este propósito SANZ RUBIALES afirma que a técnica de adoção da autorização admi-

nistrativa é a que mais se adequa ao princípio da prevenção (SANZ RUBIALES, Íñigo, 

Los vertidos en aguas subterráneas – Su régimen jurídico, Monografías Jurídicas, Mar-

cial Pons, Madrid, 1997, p. 100. 
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que devem estabelecer-se normas de descarga adequadas e pertinen-

tes, procedendo-se ao seu controlo com base nas melhores técnicas 

disponíveis, devendo as mesmas ser revistas sempre que uma norma 

de qualidade torne necessária a imposição de condições mais severas 

(cfr. art. 53.º). 

Vejamos, pois, mais pormenorizadamente, em que consistem as 

normas de descarga e de qualidade. 

4.1.1. Normas de descarga 

Com o objetivo de preservar e melhorar a qualidade das águas, o 

legislador impôs determinadas normas de descarga, também conheci-

das como valores-limite de emissão (VLE). 

A Lei da Água define “valores-limite de emissão” como “a mas-

sa, expressa em termos de determinados parâmetros específicos, a 

concentração ou o nível de uma emissão que não podem ser excedi-

dos em certos períodos de tempo, a definir em normativo próprio” 

(cfr. art. 4.º, al. fff). Por seu turno, o Decreto-Lei n.º 226-A/2007 pre-

vê que os VLE são estabelecidos após o estudo e a aplicação das me-

didas adequadas para a redução da poluição na origem (cfr. art. 51.º, 

n.º 1), remetendo para legislação específica a determinação concreta 

das normas de descarga ou rejeição das águas residuais, consoante a 

sua origem urbana ou industrial (cfr. arts. 52.º a 54.º). 

Deste modo, os títulos de descarga de águas residuais a emitir pe-

las autoridades competentes, na fixação das respetivas normas de des-

carga (ou VLE), devem ter em consideração o tipo de águas residuais 

em questão,417 bem como as normas de qualidade definidas para as 

águas recetoras, de modo a eleger os diplomas aplicáveis. 

Estando em causa a descarga de águas residuais urbanas, aplicam-

se, em regra, os valores constantes do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 

___________ 

417 A noção e os vários tipos de águas residuais é objeto de estudo no ponto 2.2.2. do Capítu-

lo VI. 
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de junho,418 que procedeu à transposição, para o direito interno, da 

Diretiva 91/271/CEE. Todavia, cumpre destacar que o legislador pre-

vê a possibilidade da entidade licenciadora, quando se justifique, fixar 

na licença de descarga de águas residuais urbanas outros parâmetros 

constantes da lei, nomeadamente os estipulados no Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de agosto.419 

No caso da descarga de águas residuais industriais, podem verifi-

car-se duas situações distintas, com soluções jurídicas igualmente 

diferentes. De facto, a descarga pode ocorrer nos coletores das águas 

residuais urbanas (quando possível) ou no domínio hídrico. No pri-

meiro caso, descarga para os coletores municipais, as normas de des-

carga são definidas pelos respetivos regulamentos das entidades gesto-

ras dessas águas. Quando as descargas ocorrem no domínio hídrico, os 

VLE deverão ser estabelecidos de acordo com o previsto no Decreto-

Lei n.º 236/98, relativo à qualidade das águas, diploma que transpôs, 

para o ordenamento jurídico português, a legislação comunitária rela-

___________ 

418 Este diploma foi alterado pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro; 261/99, de 7 

de julho; 172/2001, de 26 de maio; 149/2004, de 22 de junho; 198/2008, de 8 de outubro; 

e 133/2015, de 13 de julho. 
419 Este diploma procedeu, conforme já mencionado, à revogação do anteriormente estipula-

do pelo Decreto-Lei n.º 74/90, de 07/03, face à necessidade de se proceder à sua revisão, 

de modo a reforçar a operacionalidade dos objetivos visados, mas também, com vista a 

dar cumprimento adequado ao Direito Comunitário. 

 A necessidade de transposição correta, por exemplo, da Diretiva 91/271/CEE, integrada 

no nosso ordenamento jurídico com a publicação do Decreto-Lei n.º 74/90 e do Decreto 

Regulamentar n.º 23/95, de 23/08, relativamente ao tratamento das águas residuais urba-

nas, teve de ser completada, mais tarde, através do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19/06, o 

que fez com que a abordagem destas águas se tornasse, no mínimo, mais complexa, por-

que espartilhada. 

 Deste modo, a publicação do Decreto-Lei n.º 236/98 serviu, sem dúvida, para clarificar, 

designadamente, o tratamento das águas residuais urbanas, que passaram a estar discipli-

nadas no Decreto-Lei n.º 152/97. Com efeito, estabelece a alínea a) do n.º 3 do artigo 63.º 

do Decreto-Lei n.º 236/98 (enquadrado no Capítulo VI, relativo à “Protecção das águas 

contra a poluição causada por descargas de águas residuais”): “As disposições do pre-

sente capítulo não se aplicam: às águas residuais urbanas abrangidas pelo disposto no 

Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho”. 

 Numa última nota, refira-se que o Decreto-Lei n.º 236/98 já foi alterado pelos Decretos-

Leis n.os 243/2001, de 05/09; 135/2009, de 03/06; 103/2010, de 24/09; e 83/2011, de 

20/06. 
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tiva a essa matéria. Além disso, devem ainda ter-se em consideração 

as várias normas de descarga previstas para determinados setores es-

pecíficos, dispersas por inúmeros diplomas.420 

Por fim, importa fazer uma breve referência ao regime específico 

instituído para os chamados efluentes pecuários. 

Preocupado com o aumento e concentração de explorações pecuá-

rias intensivas em determinadas zonas, dissociadas de atividades de 

produção agrícola, o que levou a um incremento do volume de efluen-

tes pecuários rejeitados com graves implicações para o ambiente, o 

legislador decidiu instituir um quadro jurídico específico para o licen-

ciamento das atividades pecuárias, de forma a privilegiar a valoriza-

ção agrícola dos mesmos. 

Com efeito, o Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho421, que es-

tabelece o regime do exercício da atividade pecuária, consagra normas 

específicas a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou elimi-

nação dos efluentes pecuários, anexas a explorações pecuárias ou em 

unidades autónomas. Este diploma introduz, pois, no ordenamento 

___________ 

420 A saber, designadamente: 

 – Portaria n.º 809/90, de 10/09, que aprova as normas de descarga das águas residuais 

provenientes de matadouros e de unidades de processamento de carnes; 

 – Portaria n.º 512/92, de 22/06, que estabelece as normas de descarga das águas residuais 

do setor dos curtumes; 

 – Portaria n.º 1030/93, de 14/10, que estabelece as normas relativas à descarga de águas 

residuais no meio recetor natural (água ou solo) de unidades industriais do setor dos tra-

tamentos de superfície; 

 – Portaria n.º 1049/93, de 19/10, que estabelece as normas relativas à descarga de águas 

residuais aplicáveis a todas as atividades industriais que envolvam o manuseamento de 

amianto; 

 – Portaria n.º 423/97, de 25/06, que estabelece as normas de descarga de águas residuais 

especificamente aplicáveis às unidades industriais do setor têxtil, excluindo o subsetor 

dos lanifícicos; 

 – Portaria n.º 429/99, de 15/06, que estabelece os valores-limite de descarga das águas 

residuais, na água ou no solo, dos estabelecimentos industriais do setor químico; e 

 – Decreto-Lei n.º 103/2010, de 22/09, que transpõe para o ordenamento jurídico interno a 

Diretiva 2008/105/CE, relativa à definição de normas de qualidade ambiental para subs-

tâncias prioritárias e outros poluentes. 
421 Este diploma procedeu à revogação do Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10/11, que estabele-

ceu o anterior regime do exercício da atividade pecuária, e já foi alterado pelos Decretos-

Leis n.os 165/2014, de 05/11; 85/2015, de 21/05; e 20/2019, de 30/01. 
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jurídico português, o conceito de “efluentes pecuários” e medidas 

específicas para combater a poluição inerente às práticas agrícolas, ao 

criar um quadro de licenciamento adicional ao previsto na Lei da 

Água e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, distinto do anteriormente alu-

dido, e que será alvo do nosso estudo no Capítulo VI. 

Não obstante, e em termos resumidos, cumpre referir, que nos 

termos do mencionado diploma, apresentam-se duas definições de 

efluentes que evidenciam a especificidade da situação, uma de “eflu-

entes pecuários” e outra de “outros efluentes das atividades pe-

cuárias”. Assim, consideram-se “efluentes pecuários o estrume e cho-

rume”, e como “outros efluentes das atividades pecuárias outros flu-

xos de poluentes emitidos pelas atividades pecuárias para a água, 

para o solo ou para o ar”. 

Por sua vez, a Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, estabelece as 

normas regulamentares a que obedece a gestão dos efluentes pecuá-

rios, bem como as normas técnicas a observar no âmbito do licencia-

mento das atividades de valorização agrícola ou de transformação dos 

efluentes pecuários. De acordo com este diploma, os titulares das ati-

vidades pecuárias gestoras de efluentes pecuários são obrigados a 

submeter à aprovação da Direção Regional de Agricultura e Pescas 

territorialmente competente um Plano de Gestão de Efluentes Pe-

cuários, nos termos do seu Anexo IV, o qual deverá ser constantemen-

te atualizado. 

Sem embargo do referido, e tendo em consideração que a valori-

zação dos efluentes pecuários também pode comprometer os objetivos 

ambientais que determinadas massas de água deverão alcançar nos 

termos dos PGBH, estabeleceram-se critérios de interdição e de con-

dicionamento da valorização agrícola dos efluentes pecuários em de-

terminadas áreas.422 É de salientar que algumas regiões hidrográficas 

elaboraram, ainda, um documento orientador com o intuito de compa-

___________ 

422 Designadamente em “zonas protegidas”, nos termos definidos na alínea jjj) do artigo 4.º 

da Lei da Água e em “zonas vulneráveis a nitratos de origem agrícola”, áreas que drenam 

para determinado tipo de águas [cfr. als. aa) e ab) do n.º 1 do art. 2.º da Portaria n.º 

631/2009, de 09/06]. 



ISABEL ROCHA 

 290 

tibilizar a proteção e a valorização dos recursos hídricos com o exer-

cício das atividades agrícolas e pecuárias.423 

Em face do exposto, importa realçar o elevado e disperso conjun-

to normativo existente para fixação das normas de descarga, o que 

revela uma séria preocupação do legislador em adaptar as normas de 

descarga aos vários tipos de águas residuais existentes e, dentro deles, 

às suas características específicas, como se verifica relativamente às 

águas residuais industriais e também quanto aos efluentes pecuários, 

tudo com a finalidade de alcançar uma maior proteção, conservação e 

recuperação ambientais dos recursos hídricos e de atingir as metas 

definidas na DQA. 

4.1.2. Normas de qualidade 

Conforme já foi referido, na emissão dos títulos de utilização do 

domínio hídrico para rejeição de águas residuais, as entidades compe-

tentes devem ter em consideração as denominadas normas de qualida-

de para fixação das normas de descarga ou dos VLE. 

A Lei da Água define as normas de qualidade ambiental como “a 

concentração de um determinado poluente ou de grupo de poluentes 

na água, nos sedimentos ou no biota, que não deve ser ultrapassada 

para efeitos de proteção da saúde humana e do ambiente” (cfr. art. 

4.º, al. qq), constando as mesmas quer dos mencionados Decreto-Lei 

n.º 152/97 quer do Decreto-Lei n.º 236/98, bem como de inúmera le-

gislação avulsa. 

A este propósito, cumpre realçar que, sempre que os objetivos 

ambientais traçados para as águas ou as normas de qualidade estabele-

cidas sejam insuficientes para alcançar tais objetivos, a Lei da Água 

prevê a possibilidade de revisão dos títulos de utilização (cfr. art. 55.º, 

al. b), como se verá de forma mais detalhada no último capítulo.424 

___________ 

423 Documento elaborado pelas Administrações das Regiões Hidrográficas do Tejo e Oeste e 

do Alentejo, intitulado “Condicionantes a respeitar na valorização agrícola de efluentes 

pecuários para a salvaguarda dos recursos hídricos”, de maio de 2017. 
424 Ver infra ponto 5.3. do Capítulo VII. 
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5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A POLÍTICA 

HÍDRICA DE DEFESA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS À LUZ 

DOS PRINCÍPIOS COMUNITÁRIOS. BREVE REFERÊNCIA 

AO PLANO NACIONAL DA ÁGUA 

Como tivemos oportunidade de verificar, a política da UE de de-

fesa da qualidade das águas apenas surgiu, e deu os seus primeiros 

passos, a partir da aprovação do primeiro Programa de Ação em Ma-

téria de Ambiente. Todavia, nessa altura, os Tratados institutivos não 

atribuíam às instituições europeias qualquer competência específica 

em matéria de ambiente. Por isso, como demos conta, foi através de 

uma interpretação teleológica dos artigo 35.º e 100.º do Tratado de 

Roma, e com base em competências implícitas, que a UE iniciou o seu 

percurso legislativo no domínio das águas. 

Só com a aprovação do Ato Único, em 1985, se consagrou, ex-

pressamente, no Tratado de Roma as competências da UE em matéria 

de ambiente, e se estabeleceram os objetivos da política da Europa 

nesse domínio, bem como os princípios em que se deveria basear. Foi 

nesse contexto, de acordo com as revisões que foram sendo introduzi-

das aos Tratados, e com a crescente consciencialização da importância 

da proteção ambiental da qualidade das águas, que se foram desenvol-

vendo a política e a legislação hídricas no quadro da UE. 

Atualmente, são os artigos 191.º a 193.º do TFUE que traçam as 

linhas gerais e as competências sobre a política da UE no domínio do 

ambiente, na qual se integra a política hídrica. Da análise dos referi-

dos normativos resulta que a política hídrica deve, designada e essen-

cialmente, contribuir para alcançar a preservação, a proteção e a me-

lhoria da qualidade do ambiente, e a utilização prudente e racional 

dos recursos naturais (art. 191.º, n.º 1). Para esse efeito, deve basear-

se nos princípios da precaução e da ação preventiva, da correção, 

prioritariamente na fonte, dos danos causados ao ambiente e do po-

luidor-pagador (art. 191.º, n.º 2).425 Por outro lado, o artigo 11.º do 

___________ 

425 Na opinião de KRÄMER, os princípios específicos do ambiente previstos neste normati-

vo, constituem diretrizes gerais, e não normas vinculantes, permitindo a adoção de deter-
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TFUE prevê, ainda, que as exigências em matéria de proteção do am-

biente devem ser integradas na definição e execução das outras políti-

cas e ações da UE, consagrando o denominado princípio da integra-

ção. 

Os princípios ambientais consagrados no TFUE, estruturantes da 

política hídrica de defesa da qualidade das águas no âmbito da UE, 

são, como não poderia deixar de ser, acolhidos pela legislação nacio-

nal.426 Porém, enquanto o legislador comunitário não apresentou a 

definição de tais princípios, deixando essa tarefa à doutrina427 e aos 

decisores e legisladores de cada Estado membro, a nossa legislação 

oferece-nos uma noção de todos eles. 

Com efeito, a LBPA afirma que a atuação pública em matéria de 

ambiente está subordinada, entre outros, aos princípios da prevenção e 

da precaução e ao princípio do poluidor-pagador. E, define os princí-

pios da prevenção e da precaução, que aglutina, como aqueles que: 

 
minadas medidas a favor do ambiente, mas não as impondo. Assim, no seu entendimento, 

eles apenas poderão ser impostos pelo tribunal europeu em casos extremos, caso se de-

monstre a sua sistemática violação numa determinada política. KRÄMER adianta, contu-

do, que há alguns autores que consideram, em sentido divergente do seu, que os princí-

pios ambientais consagrados no artigo 191.º, n.º 2, do TFUE são normas vinculantes, de-

vendo ser respeitadas em todas as medidas adotadas (KRÄMER Ludwig, EU Envi-

ronmental Law, Sweet & Maxwell, 8.ª edição, 2016, p. 15). 
426 Sendo certo que o legislador nacional enunciou muitos outros princípios, quer na LBPA 

(cfr. arts. 3.º e 4.º) quer na Lei da Água (cfr. art. 3.º). 
427 Tarefa que a doutrina acolheu de forma exemplar, sendo inúmeros os estudos aprofunda-

dos sobre os vários princípios ambientais. Portanto, e ainda que incapaz de listar os prin-

cipais trabalhos sobre a matéria, não podemos deixar de referir, pela sua profundidade, 

completude e atualidade, os seguintes: AMADO GOMES, Carla, A Prevenção à Prova 

no Direito do Ambiente. Em Especial, os Actos Autorizativos Ambientais, Coimbra, Co-

imbra Editora, 2000; ARAGÃO, Maria Alexandra, “O Princípio do Poluidor Pagador – 

Pedra Angular da Política Comunitária do Ambiente”, Série – Direito Ambiental para o 

Século XXI, vol. 1, 2014; SADELEER, Nicolas, “Reflexiones sobre el estatuto jurídico 

del principio de precaución”, Estudios de Derecho Ambiental Europeo, Lete argitaletxea, 

2006, pp. 269-341; VERDÚ AMORÓS, Miguel, “Concepto y Formulación del Principio 

de Integración Ambiental”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n.º 12, 2008; 

FRADE, Marlene, O Princípio da Precaução no Direito do Ambiente – Análise Crítico-

Reflexiva sobre a Vigência, Autonomização e Distribuição do Ónus da Prova, AAFDL 

Editora, 1.ª edição, 2020. 

 Sobre a origem destes princípios e sua interpretação, poderá ver-se, de forma abreviada, 

inter alia, KRÄMER, Ludwig, EU Environmental Law, Sweet & Maxwell, 8.ª edição, 

2016, pp. 23-29. 
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“obrigam à adoção de medidas antecipatórias com o 

objetivo de obviar ou minorar, prioritariamente na fonte, 

os impactes adversos no ambiente, com origem natural 

ou humana, tanto em face dos perigos imediatos e con-

cretos como em face dos riscos futuros e incertos, da 

mesma maneira como podem estabelecer, em caso de in-

certeza científica, que o ónus da prova recai sobre a par-

te que alegue a ausência de perigo ou riscos” (art. 3.º, al. 

c), da Lei n.º 19/2014, de 14/04). 

Por outro lado, define o princípio do poluidor-pagador como 

aquele “que obriga o responsável pela poluição a assumir os custos 

tanto da atividade poluente como da introdução de medidas internas 

de prevenção e controle necessárias para combater as ameaças e 

agressões ao ambiente” (art. 3.º, al. d), da Lei n.º 19/2014, de 14/04). 

Por outro lado, a LBPA estabelece, ainda, que as políticas públi-

cas de ambiente estão subordinadas a vários outros princípios, entre 

eles, os princípios da transversalidade e da integração. Estes princí-

pios são também apresentados em conjunto, definindo-se como aque-

les “que obrigam à integração das exigências de proteção do ambien-

te na definição e execução das demais políticas globais e setoriais, de 

modo a promover o desenvolvimento sustentável” [art. 4.º, al. a), da 

Lei n.º 19/2014]. 

No espetro nacional, não é só a LBPA que nos disponibiliza defi-

nições dos princípios ambientais. A própria Lei da Água (LA), que, 

conforme já referido, procedeu à transposição da DQA, oferece uma 

noção dos mencionados princípios. Na verdade, apesar da DQA não 

dispor da indicação nem das definições dos princípios ambientais que 

devem nortear a gestão das águas, a Lei da Água afirma expressamen-

te quais os princípios a observar e faculta uma noção dos mesmos. 

Assim, entre os vários princípios que a gestão da água deve observar, 

constam, de forma autónoma, o princípio da precaução, o princípio da 

prevenção e o princípio da correção dos danos causados ao ambiente 

(cfr. art. 3.º, n.º 1, da LA). De acordo com o princípio da precau-

ção,“as medidas destinadas a evitar o impacte negativo de uma ação 
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sobre o ambiente devem ser adotadas, mesmo na ausência de certeza 

científica da existência de uma relação causa-efeito entre eles”. Por 

sua vez, e por força do princípio da prevenção, “as ações com efeitos 

negativos no ambiente devem ser consideradas de forma antecipada 

por forma a eliminar as próprias causas de alteração do ambiente ou 

reduzir os seus impactes quando tal não seja possível”. A Lei da 

Água afirma, ainda, que a gestão da água deve observar o “princípio 

da correção, prioritariamente na fonte, dos danos causados ao ambi-

ente” impondo-se ao emissor poluente “medidas de correção e recu-

peração e dos respetivos custos.”  

Compulsadas as noções apresentadas, verificamos que o legisla-

dor nacional em vez de adotar uma definição única válida para os vá-

rios princípios ambientais, legisla de forma avulsa e não uniforme. 

Acresce que a LBPA opta por agregar alguns princípios ambientais de 

forma expressa, como ocorre, por exemplo, com os princípios da pre-

caução e da prevenção, enquanto a Lei da Água os apresenta de forma 

autónoma. Por sua vez, a Lei da Água, embora de forma tácita, pare-

ce-nos agregar o princípio da correção na fonte com o princípio do 

poluidor-pagador. Esta situação, na nossa opinião, em nada contribui 

para uma clara interpretação dos princípios ambientais, o que, prova-

velmente, se repercutirá na sua aplicação. 

Além dos princípios ambientais constantes do TFUE, aplicáveis à 

política hídrica de defesa da qualidade ambiental das águas, muitos 

outros princípios foram sendo desenvolvidos no seio da UE no que 

concerne à gestão das águas, como são o caso, por exemplo, do prin-

cípio da gestão integrada das águas e dos ecossistemas aquáticos e o 

princípio do uso razoável e equitativo das bacias hidrográficas parti-

lhadas. Estes princípios foram recebidos, igualmente, de forma ex-

pressa, na legislação portuguesa relativa à qualidade das águas. 

Assim, tendo em consideração todo o atrás exposto, e sendo certo 

que os princípios ambientais enumerados subjazem à política e à le-

gislação que vêm sendo adotadas no seio da UE, pode concluir-se que 

a política hídrica portuguesa é, hoje, em grande medida, um espelho 
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da política de defesa da qualidade da água da UE.428 Isto porque Por-

tugal, como Estado membro, está obrigado a receber o direito da UE, 

procedendo à transposição das diretivas comunitárias que vão sendo 

adotadas no domínio da água. 

É certo que Portugal pode, como qualquer outro Estado membro, 

instituir medidas diversas das que são estabelecidas no seio da UE, 

uma vez que as medidas de proteção adotadas por força do artigo 

192.º do TFUE não obstam a que cada Estado membro mantenha ou 

introduza medidas de proteção reforçadas (cfr. art. 193.º do TFUE). 

No entanto, tendo em atenção os objetivos que a UE tem traçado para 

se alcançar a boa qualidade de todas as massas de águas e a legislação 

que tem vindo a ser adotada neste domínio, tal desígnio não se mostra 

fácil. De qualquer modo, sublinhe-se, o importante é que a legislação 

dos vários Estados-membros para proteção das águas não coloque em 

causa a validade dos princípios ambientais reconhecidos no seio da 

UE. 

Neste contexto, e a título exemplificativo cumpre referir que, ape-

sar da legislação da UE, mais concretamente a DQA, não ter qualquer 

referência à necessidade de se estabelecer um plano nacional para a 

gestão das águas, impondo, antes, a sua gestão ao nível das denomi-

nadas regiões hidrográficas, Portugal decidiu adotar um planeamento 

hídrico mais alargado, o que, assinale-se, não coloca qualquer pro-

blema ao nível do cumprimento do disposto na DQA. Por um lado, 

porque as diretivas apenas vinculam os Estados-membros quanto aos 

resultados a alcançar (cfr. art. 288.º do TFUE) e, por outro, porquanto, 

como já dissemos, as medidas de proteção adotadas por força do arti-

___________ 

428 Para uma análise interessante sobre a evolução da política da água em Portugal, pode ver-

se PATO, João, “Políticas públicas da água em Portugal: do paradigma hidráulico à mo-

dernidade tardia”, em Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 

n.º 206, primeiro trimestre, 2013, pp. 56-79. 

 A título de curiosidade, e citando o referido autor, bem como os dados do então Instituto 

da Água (INAG), salienta-se que, em 2001, as redes para monitorização da qualidade da 

água, em ordem a diagnosticar os problemas, eram ainda bastante incipientes, “uma vez 

que poucos sistemas são controlados periodicamente a nível qualitativo e com algumas 

deficiências a nível de parâmetros e frequências de amostragem”. PATO, João, op. cit., 

p. 74. 
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go 192.º do TFUE não obstam a que cada Estado membro mantenha 

ou introduza medidas de proteção reforçadas. 

Assim, Portugal decidiu adoptar um leque de instrumentos de 

planeamento das águas429 constituído por: 

– Plano Nacional da Água (PNA), que abrange todo o território 

nacional; 

– Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), que 

abrangem uma ou mais bacias hidrográficas e incluem os 

respetivos programas de medidas; 

– Planos específicos de gestão de águas, que são complementa-

res dos PGRH e que podem ser de âmbito territorial ou seto-

rial. Os primeiros abrangem uma sub-bacia ou uma área geo-

gráfica específica, e os segundos destinam-se a resolver um 

problema, um tipo de água, um aspeto específico ou um setor 

de atividade económica com interação significativa com as 

águas (cfr. art. 24.º, n.º 2, da LA). 

Impõe-se, pois, desde já, e sem prejuízo de análise mais detalhada 

no último capítulo, proceder a uma breve referência ao PNA, tendo 

em consideração a sua relevância em termos de definição da política 

da água. 

Este plano, de acordo com o artigo 28.º, n.º 1, da Lei da Água, é 

um documento estratégico e programático, constituindo o instrumento 

de gestão das águas onde se estabelecem as grandes opções da política 

nacional da água. Além disso, nos termos do referido normativo, o 

PNA prevê os princípios e as regras de orientação dessa política, os 

quais devem ser aplicados pelos Planos de Gestão das Regiões Hidro-

gráficas430 e por outros instrumentos de planeamento das águas.431 

___________ 

429 O qual será objeto de estudo mais aprofundado infra no ponto 2.1. do Capítulo VII. 
430 O artigo 28.º, n.º 1, da LA não se refere aos PGRH, como mencionamos, mas à elabora-

ção dos PGBH. No entanto, tal menção é, no nosso entendimento, imprecisa, pois, como 

decorre da DQA e da própria Lei da Água, a região hidrográfica é que corresponde à uni-

dade principal de planeamento e gestão das águas, e não a bacia hidrográfica, embora o 

PGRH tenha por base as bacias hidrográficas [cfr. arts. 2.º, n.º 15, da DQA e arts. 3.º, n.os 

2 e 4.º, al. vv), da LA]. Trata-se, assim, no nosso entendimento, de uma mera imprecisão 

do legislador português, aliás repetida em várias normas da Lei da Água; uma vez que as 

noções de bacia hidrográfica e de região hidrográfica encontram-se de pleno acordo com 
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Deste modo, e de acordo com o estatuído na DQA, a Lei da Água 

consagra a região hidrográfica, constituída por uma ou mais bacias 

hidrográficas, pelas águas subterrâneas e costeiras, e respetivo plane-

amento, como o instrumento privilegiado de implementação do PNA. 

Nesse enquadramento, o PNA em vigor,432 aprovado pelo Decre-

to-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro,433 adota as definições, princí-

pios e objetivos constantes da Lei da Água e das demais normas de-

correntes da legislação nacional aplicáveis no domínio das águas, re-

fletindo a política e o direito da UE relativos aos recursos hídricos. 

 
o estatuído pelo direito da UE. O artigo 3.º, n.º 2, da Lei da Água estabelece que “A regi-

ão hidrográfica é a unidade principal de planeamento e gestão das águas, tendo por base 

a bacia hidrográfica”. 

 Sobre a confusão efetuada a propósito dos conceitos de bacia hidrográfica e demarcação 

hidrográfica, e sua incorreta transposição também para o direito espanhol, pode ver-se 

EMBID IRUJO, Antonio, “La aplicación de la Directiva Marco de Aguas (Directiva 

2000/60/CEE) en España”, in Long cours: Mélanges en l’honneur de Pierre Bon, AAVV, 

Paris (França), Dalloz, 2014, pp. 835 e ss. 
431 O PNA e os PGRH podem considerar-se incluídos nos instrumentos de gestão territorial 

previstos na Lei n.º 31/2014, de 30/05, que define as bases gerais da política pública de 

solos, de ordenamento do território e de urbanismo, atento o teor da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 38.º da referida lei, na qual se abrangem “programas, que estabelecem o quadro es-

tratégico de desenvolvimento territorial e as suas diretrizes programáticas ou definem a 

incidência espacial de políticas nacionais a considerar em cada nível de planeamento”. 

 Por outro lado, cumpre salientar que, nos termos do artigo 17.º, n.º 1, da Lei da Água, o 

“Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território e o Plano Nacional da 

Água devem articular-se entre si, garantindo um compromisso recíproco de integração e 

compatibilização das respetivas opções, e por sua vez os planos e programas setoriais 

com impactes significativos sobre as águas devem integrar os objetivos e as medidas pre-

vistas nos instrumentos de planeamento das águas.” 

 Estas normas demonstram uma clara preocupação do legislador nacional em articular os 

planos relativos às águas com o planeamento territorial, o que nos parece de louvar, face à 

ausência dessa questão no âmbito da DQA, uma vez que, como referimos, para tanto seria 

necessária a aprovação por unanimidade. 
432 O atual PNA entrou em vigor a 10/11/2016 e tem a duração máxima de 10 anos, devendo 

ser revisto no prazo máximo de oito anos. 
433 Refira-se que o primeiro PNA foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17/04, 

elaborado ainda no quadro legal definido pelo Decreto-Lei n.º 45/94, de 22/02. Esse plano 

visava a implementação de uma gestão equilibrada e racional dos recursos hídricos, a qual 

sempre foi assumida como uma das prioridades políticas em matéria de ambiente e orde-

namento do território. Assim, as suas avaliações, análises e recomendações mantinham-

se, no essencial, perfeitamente válidas. Todavia, dado o decurso do tempo e, essencial-

mente, a mudança do quadro legal, entretanto operada com a transposição da DQA, im-

pôs-se a sua revisão, daí a aprovação do novo PNA atualmente em vigor. 
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Note-se que, de acordo com o estatuído no artigo 16.º, n.º 4, da 

LBPA, este plano é obrigatoriamente aprovado por diploma legal, 

com vista a assegurar o seu carácter vinculativo quer para a adminis-

tração quer para os particulares. A vinculação foi igualmente consa-

grada, de forma expressa, na própria Lei da Água, para todos os ins-

trumentos de gestão das águas, afirmando o artigo 19.º, n.º 1: “Os 

instrumentos de gestão territorial incluem as medidas adequadas à 

proteção e valorização dos recursos hídricos na área a que se apli-

cam de modo a assegurar a sua utilização sustentável, vinculando a 

Administração Pública e os particulares.” 

Expostas as linhas mestras do PNA, podemos afirmar, em jeito de 

resumo, que constituem objetivos estratégicos da política de gestão da 

água: proteger o ambiente aquático contra os danos causados pelas 

emissões poluentes; restaurar o funcionamento dos sistemas naturais e 

combater a perda de biodiversidade; e, simultaneamente, assegurar o 

fornecimento de água de qualidade, protegendo o domínio hídrico dos 

fenómenos hidrológicos extremos, como as cheias e as secas. Assim, 

não resta qualquer dúvida quanto à sua adequação aos princípios am-

bientais estabelecidos quer no seio da UE quer a nível nacional. 

Por último, e à semelhança do estatuído na DQA, cumpre desta-

car que o PNA abrange as águas superficiais, naturais, fortemente 

modificadas e artificiais, designadamente as águas interiores, de tran-

sição e costeiras, e as águas subterrâneas.434 Além disso, e subsidiari-

amente, o PNA visa proteger as águas marinhas, incluindo as territori-

ais. Assim, podemos afirmar que o PNA contribuirá, ao nível do pla-

neamento, para compatibilizar os objetivos e as exigências específicas 

para um mesmo espaço – águas costeiras e de transição – constantes 

da Lei da Água (que procedeu à transposição da DQA) e do Decreto-

Lei n.º 108/2010, de 13 de outubro435 (que procedeu à transposição da 

___________ 

434 Cujas definições, como já demos conta, constam do artigo 4.º da Lei da Água. 
435 Este diploma já foi alterado pelos Decretos-Leis n.os 201/2012, de 27/08; 136/2013, de 

07/10; e 143/2015, de 31/07. 
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DQEM), bem como da Lei de Bases da Política do Ordenamento e 

Gestão do Espaço Marítimo. 

De facto, como atrás referimos, apesar da DQA abranger as águas 

costeiras e pretender contribuir para a proteção das águas marinhas e 

territoriais, o certo é que, posteriormente, outras diretivas comunitá-

rias incidiram sobre a proteção desse mesmo meio ambiente, devendo 

todas elas ser refletidas no PNA e nos PGRH, sob pena de, dificilmen-

te, se alcançarem todos os objetivos traçados, de se duplicarem esfor-

ços e, mais grave, de se criarem constrangimentos e ineficiências. A 

este propósito, o PNA recomendou, designadamente, que fossem in-

cluídas nos PGRH do 2.º ciclo (2016-2021) informações mais explíci-

tas sobre o grau de integração dos aspetos relacionados com a gestão 

marinha. 

A gestão integrada das águas constitui, efetivamente, um enorme 

desafio para as estruturas institucionais existentes, obrigando, tam-

bém, à articulação de várias políticas setoriais. De facto, no âmbito 

dos PGRH, por exemplo, verifica-se que os planos de medidas são 

cada vez mais multissetoriais, exigindo uma maior integração da in-

tervenção com diversas outras tutelas, como, por exemplo, a agricultu-

ra ou a economia. Por sua vez, a gestão de todas as águas obriga à 

intervenção das instituições que gerem o mar. 

Contudo, estes desafios não têm sido acompanhados, na nossa 

opinião, de uma evolução significativa e adequada da estrutura orgâ-

nica responsável pela gestão da água em Portugal. Assiste-se hoje, 

como veremos no próximo capítulo, a uma elevada concentração das 

responsabilidades.436 Embora a concentração revele algumas vanta-

gens – que decorrem da especialização, da agregação de conhecimen-

to e de uma potencial maior rapidez de decisão, fatores fundamentais 

para o cumprimento dos objetivos da política da água –, o certo é que 

encerra também graves desvantagens, como o afastamento do centro 

de decisão dos problemas concretos e, concomitantemente, um maior 

desconhecimento dos principais desafios que se colocam às distintas 

massas de água. Por outro lado, a concentração de poderes a que se 

assistiu poderá ter contribuído para uma maior dificuldade de execu-

___________ 

436 Ver ponto 3.1. do Capítulo V. 
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ção dos programas de acompanhamento e monitorização dos planos 

hídricos. Ademais, a concentração dos poderes de gestão vai contra o 

princípio da gestão por região hidrográfica imposto pelo direito da 

UE. 

De facto, de um modo geral, e como veremos mais detalhadamen-

te no próximo capítulo, tem competido ao Ministério do Ambiente, 

designadamente à Autoridade Nacional da Água,437 definir e executar 

a política da água, inclusive o desenvolvimento dos instrumentos de 

planeamento. Todavia, no atual quadro legislativo e de acordo com o 

PNA, a política relativa aos recursos hídricos não pode ser da respon-

sabilidade exclusiva do Ministério do Ambiente. Com efeito, o PNA 

defende que a política hídrica deve ser da responsabilidade de várias 

tutelas e entidades, embora, obviamente, deva caber ao Ministério do 

Ambiente o papel essencial da sua coordenação e execução. Por isso, 

nesse âmbito, propôs a criação de uma Comissão de Coordenação 

Interministerial, presidida pelo membro do Governo que tutele a área 

do Ambiente, o que veio a ocorrer com a publicação do já menciona-

do Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro. De acordo com o dis-

posto no artigo 3.º do mencionado diploma, a Comissão Interministe-

rial de Coordenação da Água (CICA) tem como missão definir a parti-

lha de responsabilidades e a articulação dos instrumentos de planea-

mento e das políticas de recursos hídricos com as outras políticas seto-

riais. Estas atribuições parecem-nos ser de extrema relevância, quer 

para uma implementação eficaz dos vários instrumentos de planea-

mento existentes, quer para a necessária coordenação e integração dos 

objetivos da política das águas no âmbito de outras políticas com 

grandes impactes no domínio hídrico, em particular a política agríco-

la. Acresce, ainda, a absoluta essencialidade de integração, na política 

da água, das medidas e objetivos delineados para as águas marinhas. 

Porém, a composição e as regras de funcionamento da CICA têm 

de ser aprovadas por portaria, o que, apesar de decorridos já quatro 

anos desde a sua constituição, ainda não ocorreu até à data.

___________ 

437 É a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que desempenha as funções da Autoridade 

Nacional da Água, órgão da administração pública responsável pela aplicação da LA e 

demais legislação complementar e pelo cumprimento da DQA em todo o território nacio-

nal [cfr. art. 4.º, al. l), da LA]. 



CAPÍTULO V – 

A ORGANIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA NO 

DOMÍNIO DA ÁGUA E AS 

ENTIDADES COM 

COMPETÊNCIA NO ÂMBITO 

DA GESTÃO DAS ÁGUAS 

1. INTRODUÇÃO 

Não temos qualquer pretensão de, aqui, proceder à análise e evo-

lução histórica da organização administrativa portuguesa no domínio 

do ambiente, nem tão-pouco na gestão das águas.438 Apenas procede-

remos a uma referência à recente e atual estrutura existente no domí-

nio da administração e gestão das águas, apresentando as entidades 

com maior relevância no que se relaciona com o objeto do nosso estu-

do, de modo a apreendermos quais as intervenções existentes e verifi-

car se se adequam a uma eficaz proteção ambiental das águas. 

Neste contexto, cumpre referir, antes do mais, que as competên-

cias relativas à aplicação da legislação ambiental, na qual se incluem 

as normas relativas à água, pertencem, fundamentalmente, à adminis-

tração nacional e às regiões insulares dos Açores e da Madeira, que 

dispõem de autonomia especial neste domínio. Já no que respeita à 

___________ 

438 Para um estudo aprofundado sobre a evolução da administração portuguesa da água pode-

rá ver-se SERENO ROSADO, Amparo, O Regime Jurídico das Águas Internacionais. O 

caso das Regiões Hidrográficas Luso-Espanholas, Fundação Calouste Gulbenkian e Fun-

dação para a Ciência e Tecnologia, Lisboa, 2012, Capítulo IV. 
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denominada “water governance”,439 atentaremos no papel das entida-

des gestoras existentes neste domínio, com especial importância no 

âmbito da descarga de águas residuais e da proteção do ambiente. 

Assim, a nossa exposição e apreciação centrar-se-á na apresenta-

ção das principais competências das entidades com funções legislati-

vas, administrativas e de gestão no setor das águas, essencialmente 

daquelas que dispõem de relevância no que concerne ao controlo da 

poluição com origem nas fontes tópicas e, concomitantemente, com o 

objetivo de proteção, conservação e reparação dos recursos hídricos. 

Esta visão permitirá compreender melhor o regime jurídico relativo às 

descargas de águas residuais e, simultaneamente, servirá para deter-

minar a contribuição que cada uma dessas entidades pode ter para 

uma boa gestão das descargas. 

No universo ambiental, e em concreto no setor da água, existe 

uma diversidade de entidades com distintas competências e funções. 

De entre elas, debruçar-nos-emos sobre: o Ministério do Ambiente e 

da Ação Climática, ao qual incumbem, praticamente em exclusivo, as 

funções do foro legislativo; a Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), que reúne a maior parte das competências para empreender a 

gestão das águas; a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambi-

ente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), cujo principal 

objeto consiste na inspeção sobre o cumprimento das normas e aplica-

ção do sistema contraordenacional ambiental; a Entidade Reguladora 

dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), que tem por missão a 

regulação e a supervisão, entre outros, do setor de saneamento de 

águas residuais urbanas; o Conselho Nacional da Água (CNA), órgão 

de consulta do governo português no domínio do planeamento e ges-

tão sustentável da água; os Conselhos de Região Hidrográfica (CRH), 

órgãos de consulta e apoio da APA em matéria de recursos hídricos; 

as Comissões de Coordenação e de Desenvolvimento Regional 

___________ 

439 O conceito de “water governance” surgiu em finais da década de 90 do século XX, tendo 

despertado várias tentativas de medir a qualidade das práticas levadas a cabo pelos setores 

público e privado no domínio da gestão das águas. Neste sentido, pode ver-se STEFANO, 

Lúcia et al., “Measuring Information Transparency in the Water Sector: What Story Do 

Indicators Tell?”, International Journal of Water Governance 1, 2016, p. 1. 
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(CCDR), serviços desconcentrados do Ministério do Ambiente, com 

diversas competências no domínio do ambiente, nomeadamente ao 

nível da participação; e as Entidades Gestoras dos Sistemas de Sane-

amento de Águas Residuais, que podem ser da titularidade do Estado 

ou dos municípios e assumir diversas formas de governação. 

Finalmente, daremos conta da importância do Fundo Ambiental 

como instrumento financeiro de apoio às políticas de desenvolvimento 

sustentável que contribuam para a proteção dos recursos hídricos. 

2. MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA 

Após a Revolução de Abril de 1974, as matérias ambientais têm 

sido assumidas, essencialmente e em primeiro lugar, por um ministé-

rio, o qual conheceu já diversas designações e competências ao longo 

dos vários Governos. 

No âmbito do atual XXII Governo Constitucional, o Decreto-Lei 

n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro, aprovou um Ministério do Ambi-

ente, cujo Ministro, desde 26 de outubro de 2019, é designado de Mi-

nistro do Ambiente e da Ação Climática, que é responsável pela polí-

tica ambiental, na qual se insere a política de gestão das águas.440 De 

facto, a missão deste ministério consiste, atualmente, em: 

“formular, conduzir, executar e avaliar as políticas de 

ambiente, ordenamento do território, cidades, transpor-

tes urbanos, suburbanos e rodoviários de passageiros, 

mobilidade, clima, silvicultura, conservação da natureza, 

energia, geologia e florestas, numa perspetiva de desen-

volvimento sustentável e de coesão social e territori-

al”.441 

___________ 

440 Na legislatura anterior, a sua designação inicial foi de apenas Ministro do Ambiente e no 

último ano dessa legislatura passou a Ministro do Ambiente e da Transição Energética 

(cfr. DL n.º 251-A/2015 de 17/12 – Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional, e pos-

terior alteração). 
441 De acordo com o estabelecido no artigo 28.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 

03/12. 
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Além das mencionadas funções, no âmbito dos chamados “desa-

fios estratégicos” para a atual legislatura,442 o Ministro do Ambiente e 

da Ação Climática tem por missão acompanhar as medidas de carácter 

interministerial de execução do Programa do Governo relativas à ação 

climática e de as articular com o Ministro de Estado, da Economia e 

da Transição Digital, com o Ministro de Estado e das Finanças, com 

o Ministro da Administração Interna, com o Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, com o Ministro das Infraestruturas e 

da Habitação, com a Ministra da Coesão Territorial, com a Ministra 

da Agricultura e com o Ministro do Mar.443 Deste modo, podemos 

afirmar que a atual designação do Ministro do Ambiente decorre da 

importância que esta legislatura atribui às alterações climáticas. Com 

efeito, reconhecendo que a ação climática é um domínio estratégico e 

transversal a diversas áreas de governação, e embora a política relati-

va ao clima pertença essencialmente à tutela do ambiente, entendeu-

se, nesta legislatura, dar-lhe maior relevância, atendendo à premência 

das questões relativas às alterações climáticas.444 

Cumpre, também, sublinhar que o Ministro do Ambiente e da 

Ação Climática exerce a superintendência e tutela sobre a Agência 

Portuguesa do Ambiente, e, em conjunto com a Ministra da Moderni-

zação do Estado e da Administração Pública, com a Ministra da 

Agricultura e com o Ministro do Mar, exerce a direção, nas matérias 

da sua competência, sobre a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, 

do Ambiente e do Ordenamento do Território. Deste modo, esta 

Inspeção é administrada, em conjunto, por vários membros do Gover-

no, em função das suas áreas de intervenção, numa lógica de serviços 

partilhados, evitando-se a criação de diferentes serviços e estruturas 

de inspeção para cada um dos ministérios. 

Por último, e com relevância para o nosso trabalho, refira-se, ain-

da, que o Ministro do Ambiente e da Ação Climática exerce as compe-

___________ 

442 Os desafios estratégicos elegidos são: alterações climáticas, demografia, desigualdades e 

sociedade digital, criatividade e inovação. 
443 Cfr. artigos 12.º, n.º 3, e 28.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 169-B/2019. 
444 Ver supra nota de rodapé n.º 12. 
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tências que lhe são conferidas por lei sobre as entidades do setor em-

presarial do Estado, designadamente no domínio das águas. 

3. AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

Além do Ministério do Ambiente, e com enorme relevância no 

setor da água, cumpre dar conta da criação da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), pelo Decreto Regulamentar n.º 53/2007, de 27 de 

abril. 

No âmbito de um processo de reestruturação e racionalização de 

recursos, operou-se, em 2007, a fusão do Instituto do Ambiente e do 

Instituto de Resíduos na APA, apresentando-se, assim, uma nova es-

trutura organizativa com funções de carácter transversal. A APA pas-

sou, assim, a congregar as funções anteriormente dispersas por distin-

tos organismos. 

Todavia, a maior concentração de atribuições na APA registou-se 

aquando da intervenção da Tróika445. Em virtude do Memorando de 

Entendimento celebrado com a Tróika, Portugal viu-se obrigado a 

reduzir a despesa pública. Uma das formas de o conseguir foi através 

da reforma da administração pública. O Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 

de janeiro, que aprovou a Lei Orgânica do então denominado Ministé-

rio da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Terri-

tório (o qual passou a reunir ministérios anteriormente independen-

tes), instituiu a APA, I.P. (Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto 

Público), como entidade da administração indireta do Estado. Este 

novo organismo resultou da fusão da aludida Agência Portuguesa do 

Ambiente, do Instituto da Água, I.P., das Administrações de Região 

Hidrográfica, I.P., da Comissão para as Alterações Climáticas, da 

Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos e da Comissão 

de Planeamento de Emergência do Ambiente. 

___________ 

445 Designação atribuída à equipa composta pelo Fundo Monetário Internacional, Banco 

Central Europeu e Comissão Europeia, entidades com as quais foi celebrado, pelo Estado 

Português, em 17 de maio de 2011, um Memorando de Políticas Económicas e Financei-

ras, como condição necessária para a obtenção de um empréstimo. 
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A nova APA passa, assim, a concentrar inúmeras atribuições no 

domínio do ambiente (cfr. art. 3.º do DL n.º 56/2012, de 12/03446) e, 

em particular, na temática das águas, ao integrar quer o Instituto da 

Água quer as Administrações de Região Hidrográfica (ARH). Desta-

que-se, contudo, que esta concentração de funções não estava prevista 

no PEAASAR II (Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Sa-

neamento de Águas Residuais – período 2007-2013), pelo que, se po-

de afirmar que terá resultado de uma decisão eminentemente do foro 

político, para cumprimento dos objetivos traçados no mencionado 

Memorando de Entendimento, e não propriamente de uma opção deli-

neada para incrementar a eficiência da gestão das águas. Analisaremos 

esta situação adiante mais detalhadamente. 

A APA goza, assim, de um amplo leque de competências no do-

mínio do ambiente e também na esfera das águas, que vão desde o 

planeamento e a avaliação, passando pela monitorização e pelo licen-

ciamento, e culminando com a fiscalização. 

Por último, cumpre destacar que a APA é, a partir de 2012, a Au-

toridade Nacional da Água.447 Ou seja, é a entidade competente para 

assegurar a representação internacional do Estado neste domínio, bem 

como o organismo responsável por garantir, a nível nacional, a gestão 

das águas e a execução dos objetivos da Lei da Água (cfr. art. 8.º da 

Lei da Água). 

___________ 

446 Diploma que aprova a orgânica da APA e que foi já alterado pelo Decreto-Lei n.º 

55/2016, de 26/08. 
447 É, também, a Autoridade Nacional de Segurança de Barragens, Autoridade Nacional 

Competente no Âmbito do Comércio Europeu de Licenças de Emissão, Administradora e 

Gestora do Registo Português de Licenças de Emissão, Autoridade Nacional Designada 

para os Mecanismos de Flexibilidade do Protocolo de Quioto, Entidade Competente para 

o Sistema Nacional de Inventário de Emissões Antropogénicas por Fontes e Remoção por 

Sumidouros de Poluentes Atmosféricos, Autoridade Nacional de Resíduos, Autoridade 

Nacional para a Prevenção e Controlo Integrados da Poluição, Autoridade Nacional de 

Avaliação de Impacte Ambiental, Autoridade de Avaliação Ambiental Estratégica de Pla-

nos e Programas, Autoridade Competente para o Registo Europeu de Emissões e Transfe-

rências de Poluentes e Autoridade Competente para o Regime de Responsabilidade Am-

biental (cfr. site www.apambiente.pt consultado em 04/09/2019). 

http://www.apambiente.pt/
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3.1. A CENTRALIZAÇÃO DE PODERES NA GESTÃO DAS ÁGUAS – O 

CASO ESPECÍFICO DAS ADMINISTRAÇÕES DE REGIÃO 

HIDROGRÁFICA 

A maior centralização de competências no que diz respeito à ges-

tão das águas ocorreu, como referimos, em 2012, com a integração 

das ARH na nova APA. Essa decisão verificou-se, conforme já obser-

vado, não porque resultasse de algum estudo ou plano que indicasse 

que essa solução poderia contribuir para uma maior eficiência na ges-

tão dos recursos hídricos, mas essencialmente para cumprir com o 

Memorando de Entendimento. Essa conclusão pode retirar-se, desde 

logo, do teor do próprio preâmbulo do Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 

de março, onde se afirma que a reforma empreendida é: 

“algo absolutamente estruturante, por um lado, para o 

início de uma nova fase da reforma da Administração 

Pública, no sentido de a tornar eficiente e racional na 

utilização dos recursos públicos e, por outro, para o 

cumprimento dos objetivos de redução da despesa públi-

ca a que o país está vinculado. (…) mais do que nunca, a 

concretização simultânea dos objetivos de racionaliza-

ção das estruturas do Estado e de melhor utilização dos 

seus recursos humanos é crucial no processo de moder-

nização e de otimização do funcionamento da Adminis-

tração Pública.” 

Com efeito, o aludido diploma nada diz ou refere quanto a quais-

quer ineficiências das ARH que houvesse necessidade de reparar. 

Sublinhe-se que, em 2007, tendo em atenção o princípio da região 

hidrográfica como unidade principal de planeamento e gestão das 

águas, consagrado na Lei da Água (em consonância com a DQA), 

considerou-se que era necessário dar autonomia às regiões hidrográfi-

cas. Mais, entendia-se que a administração ao nível regional seria cru-

cial, daí que, no âmbito de um Programa de Reestruturação da Admi-

nistração Central do Estado se tenha procedido à instituição das ARH. 

Foi nesse cenário que se decidiu atribuir, a um conjunto de cinco Ad-

ministrações de Região Hidrográfica, as competências de gestão das 
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águas, como um novo modelo estratégico e operacional, corporizado 

em entidades públicas coletivas dotadas de autonomia administrativa e 

financeira.448 As ARH tinham a responsabilidade de garantir a gestão 

das águas ao nível regional, através do planeamento, licenciamento, 

monitorização e fiscalização. 

No entendimento do legislador, esta forma organizacional permi-

tiria atender, em primeiro lugar, às especificidades regionais, em es-

pecial “à variabilidade espacial e temporal da quantidade e qualida-

de das massas de água no território nacional, bem como à diversida-

de de riscos naturais e antropogénicos a elas associada”. Em segun-

do lugar, as ARH constituiriam uma indiscutível motivação para a 

construção de uma de gestão integrada dos recursos hídricos, fundada 

na cooperação com os diferentes utilizadores. Finalmente, as ARH 

permitiriam aproximar os níveis de decisão e de ação, o que sempre 

favoreceria um quadro de entendimento local que permitiria compati-

bilizar interesses divergentes.449 

Não obstante todas as vantagens que eram apontadas pelo legisla-

dor às ARH, já na altura se reconhecia que as receitas poderiam cons-

tituir um entrave à sua sustentabilidade financeira. Por isso, na ausên-

cia de evidências ou de informação quer sobre a eficácia ou ineficácia 

da intervenção das ARH quer sobre o eventual incremento, ou não, da 

eficiência no que concerne à gestão ou controlo dos recursos hídricos 

após a sua integração na APA450, parece-nos que a solução de concen-

tração, operada em 2012, foi implementada porque representou, cer-

___________ 

448 Cfr. Decreto-Lei n.º 208/2007, de 29/05, posteriormente revogado pelo Decreto-Lei n.º 

56/2012, de 12/03, relativo à estrutura orgânica da APA e respetivas atribuições. 
449 Cfr. preâmbulo do Decreto-Lei n.º 208/2007, de 29/05, que procedeu à instituição das 

ARH. 

 Cumpre ainda referir que as ARH sucedem, no domínio dos recursos hídricos, em todas 

as posições jurídicas que anteriormente eram tituladas pelas Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional, que foram criadas pelo Decreto-Lei n.º 134/2007, de 31/05, e 

se mantiveram com outras competências. 
450 Uma leitura sobre os efeitos da diminuição da informação no setor da água, que se regis-

tou a partir da integração das ARH na APA, pode ver-se em STEFANO, Lúcia et al., op. 

cit., pp. 8 e ss. 

 Segundo estes autores, com a extinção das ARH, a quantidade e a qualidade da informa-

ção no setor das águas reduziu, o que se traduziu num impacto negativo ao nível da trans-

parência e do relacionamento com o público. 
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tamente, uma redução de custos de estrutura, justificados no âmbito 

do plano de resgate internacional. 

A concentração de poderes da APA foi, contudo, objeto de fortes 

críticas, como se dará conta de seguida. 

3.2. CONCENTRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO HÍDRICO 

No âmbito da gestão dos recursos hídricos são incumbências atu-

ais da APA, designadamente as seguintes (cfr. art. 3.º, n.º 3, do DL n.º 

56/2012, de 12/03, e art. 8.º, n.º 2, da Lei da Água): 

– propor, desenvolver e acompanhar a execução da política na-

cional dos recursos hídricos, garantindo a aplicação da Lei da 

Água e da legislação complementar; 

– assegurar o planeamento dos recursos hídricos; 

– promover o uso eficiente da água; 

– emitir os títulos de utilização dos recursos hídricos e fiscali-

zar o seu cumprimento; 

– aplicar o regime económico e financeiro relativo aos recursos 

hídricos; 

– proceder à monitorização dos recursos hídricos. 

Estas competências, hoje reunidas na APA, aquando da publica-

ção da Lei da Água (em 2005) pertenciam ao Instituto da Água (que 

era a Autoridade Nacional da Água) e eram partilhadas com as cinco 

Administrações de Região Hidrográfica (ARH) criadas: a ARH do 

Norte, a ARH do Centro, a ARH do Tejo, a ARH do Alentejo e a 

ARH do Algarve.451 Estas entidades de âmbito regional foram dotadas 

___________ 

451 Refira-se, contudo, que, apesar de terem sido instituídas apenas cinco ARH, a Lei da 

Água criou dez regiões hidrográficas, a saber: 

 “a) Minho e Lima (RH 1), que compreende as bacias hidrográficas dos rios Minho e 

Lima e das ribeiras da costa entre os respetivos estuários e outras pequenas ribeiras ad-

jacentes;  

 b) Cávado, Ave e Leça (RH 2), que compreende as bacias hidrográficas dos rios Cávado, 

Ave e Leça e das ribeiras da costa entre os respetivos estuários e outras pequenas ribei-

ras adjacentes; 

 c) Douro (RH 3), que compreende a bacia hidrográfica do rio Douro e outras pequenas 

ribeiras adjacentes;  
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de autonomia administrativa e financeira e sujeitas à tutela do Minis-

tro do Ambiente. Com efeito, as ARH, de acordo com a redação inici-

al da Lei da Água, detinham várias competências na esfera da água, 

como, por exemplo, elaborar e executar os planos de gestão de bacias 

hidrográficas, decidir sobre a emissão dos títulos de utilização e fisca-

lizar essa utilização, e aplicar o regime económico e financeiro nas 

bacias hidrográficas da sua jurisdição. Deste modo, e embora se tenha 

instituído uma Autoridade Nacional da Água, responsável pelas várias 

regiões hidrográficas, criaram-se também as cinco mencionadas ARH, 

que, em conjunto com o então Instituto da Água, geriam os recursos 

hídricos. 

Tal solução, de acordo com o estabelecido na DQA, que afirma: 

“Os Estados-membros tomarão as disposições adminis-

trativas adequadas, incluindo a designação das autori-

dades competentes adequadas, para a aplicação das re-

gras da presente diretiva em cada região hidrográfica 

existente no seu território” (cfr. art. 3.º, n.º 2, da DQA), 

correspondia minimamente à opção dos países política e administrati-

vamente mais centralizados.452 Aliás, atenta a autonomia jurídica e 

 
 d) Vouga, Mondego e Lis (RH 4), que compreende as bacias hidrográficas dos rios Vou-

ga, Mondego e Lis, das ribeiras da costa entre o estuário do rio Douro e a foz do rio Lis;  

 e) Tejo e Ribeiras do Oeste (RH 5), que compreende as bacias hidrográficas de todas as 

linhas de água a sul da foz do rio Lis até ao estuário do rio Tejo, exclusive, e a bacia hi-

drográfica do rio Tejo e outras pequenas ribeiras adjacentes;  

 f) Sado e Mira (RH 6), que compreende as bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira e 

outras pequenas ribeiras adjacentes;  

 g) Guadiana (RH 7), que compreende a bacia hidrográfica do rio Guadiana; 

 h) Ribeiras do Algarve (RH 8), que compreende as bacias hidrográficas das ribeiras do 

Algarve;  

 i) Açores (RH 9), que compreende todas as bacias hidrográficas do arquipélago;  

 j) Madeira (RH 10), que compreende todas as bacias hidrográficas do arquipélago” (cfr. 

art. 6.º, n.º 1, da Lei da Água).  
452 Como explicita SERENO ROSADO, no processo de implementação da noção de região 

hidrográfica constante da DQA existiram, fundamentalmente, três tipos de opções. Uma 

em que os Estados designaram uma autoridade específica para cada região hidrográfica, 

que posteriormente se coordenaria com outras entidades administrativas existentes com 

competências na água. Outra consistiu na indicação de um órgão de coordenação, inte-

grando todas as autoridades com competência na água, para cada uma das regiões hidro-

gráficas. E, finalmente, uma outra, em que foi indicada uma única autoridade nacional 



Capítulo V – A organização administrativa no domínio 

da água e as entidades com competência no âmbito da 

gestão das águas 

 311 

financeira, bem como as competências atribuídas às ARH pela Lei da 

Água, pode afirmar-se, com SERENO ROSADO, que se assistiu, nes-

ta altura, a um procedimento de descentralização administrativa.453 

Todavia, a tímida descentralização, rapidamente gorou-se. Con-

forme já referimos, em resultado da intervenção da “Tróika”, e dos 

objetivos de redução da despesa pública a que Portugal estava vincu-

lado, assistiu-se à fusão de um grande número de entidades adminis-

trativas no domínio do ambiente, nela se incluindo a gestão das águas. 

De facto, com a publicação do Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de 

junho, a APA, I. P., veio assumir as funções de Autoridade Nacional 

da Água, designadamente para efeitos de aplicação da Lei da Água e 

da demais legislação complementar, procedendo-se à extinção do Ins-

tituto da Água e pondo-se fim à autonomia jurídica e financeira das 

ARH, que passaram a ser meros departamentos ou serviços descentra-

lizados da APA. As parcas competências das ARH estão, agora, esta-

belecidas no n.º 3 do artigo 3.º da Lei Orgânica da APA.454 

A integração das cinco ARH na APA mereceu uma crítica severa 

de SERENO ROSADO, que afirmou que tal opção era: “contrária 

tanto aos princípios clássicos do Direito Administrativo (eficácia e 

eficiência administrativa, desconcentração e descentralização) como 

contra os ‘modernos princípios’ da governança ambiental e da subsi-

diariedade”455, e houve quem classificasse esta situação como um 

retrocesso na gestão dos recursos hídricos.456 Houve, ainda, autores 

 
responsável por todas as regiões hidrográficas. “Enquando os EM mais descentralizados 

político administrativamente optaram pela primeira das opções, os mais centralizados 

escolheram a terceira.” SERENO ROSADO, Amparo, “O direito português da água do 

século XXI – Catorze anos de Diretiva-Quadro da água”, Revista Eletrónica de Direito 

Público, vol. 1, n.º 2, junho 2014, p. 401. 
453 SERENO ROSADO, Amparo, op. cit., 2014, p. 402. 
454 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12/03, já alterado pelo Decreto-Lei n.º 

55/2016, de 26/08. 
455 SERENO ROSADO, Amparo, op. cit., 2014, p. 408. 
456 Desta opinião foi Francisco Nunes Correia, ex-Ministro do Ambiente, em artigo do jornal 

“O Público”, de março de 2017. O ex-ministro considerou que a reforma implementada 

desde 2011 é retrógada e subalternizou a matéria das águas em claro “contraciclo com as 

tendências internacionais”. Além disso, acrescentou que as razões de índole financeira 

invocadas para a extinção das ARH, e consequente integração na APA, eram falsas, uma 

vez que as mesmas haviam sido “desenhadas para ser largamente autossuficientes”. 
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que consideraram que o facto das ARH terem deixado de ser órgãos 

autónomos implicou uma perda de operacionalidade da administração 

pública, com o consequente afastamento dos cidadãos das instituições 

e a perda de confiança, o que contribuiu para desvirtuar o espírito da 

DQA relativo à importância da participação da sociedade civil na ges-

tão das águas.457 

Em sentido diverso, o PENSAAR 2020 (Plano Estratégico Naci-

onal de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais – 

período 2014-2020) afirma que esta agregação permitiu ultrapassar 

determinadas desarticulações que existiam entre as diferentes entida-

des, bem como uniformizar critérios, designadamente ao nível do li-

cenciamento.458 No seu entendimento, a concentração de poderes faci-

lita uma melhor coordenação e harmonização de procedimentos, au-

mentando a eficiência dos serviços prestados.459 

De facto, a APA, em virtude da aludida reestruturação, passou a 

concentrar a maior parte dos poderes na área do ambiente, com exce-

ção da proteção do meio marinho. Por outro lado, as competências 

que eram exercidas pelas ARH sobre as águas costeiras e marinhas 

passaram para uma nova entidade, a Direção-Geral de Recursos Natu-

rais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), a qual, em 2013, pas-

sou a integrar outro Ministério que não o do Ambiente. Com esta alte-

ração, a proteção das águas continentais e das águas marinhas, que 

sempre pertenceu a serviços integrados na mesma estrutura – o que, 

como salienta SERENO ROSADO, se encontrava de acordo com a 

filosofia da DQA e da DQEM460 –, beneficiando das vantagens da 

coordenação da gestão sobre as mesmas, perdeu a eficiência daí resul-

tante. 

___________ 

457 STEFANO, Lúcia et al. , op. cit., pp. 1-22. 
458 No que respeita ao licenciamento, foi criada uma plataforma online no site da APA, 

denominada SILIAmb, a partir da qual são emitidos os títulos de utilização de recursos 

hídricos, a nível nacional, pela ARH territorialmente competente. 
459 PENSAAR 2020, vol. 1, p. 53. 
460 SERENO ROSADO, Amparo, op. cit., 2014, p. 407. 
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Em suma, na sequência do processo de concentração ocorrido em 

2012, que resultou da fusão de nove organismos numa única entidade, 

a APA, I.P., passou a ser o principal regulador ambiental em Portugal, 

e detém competências próprias da administração direta e indireta do 

Estado, bem como das inspeções gerais. Com efeito, assume poderes 

de conceção, acompanhamento e avaliação da política do ambiente – 

e, consequentemente, da política da água –, da sua execução e, ainda, 

da sua fiscalização. 

Finalmente, cumpre referir que, no domínio dos recursos hídricos, 

a fiscalização que tem sido levada a cabo pela APA, quer por si só 

quer em conjugação com outras autoridades com competências nessa 

matéria461, tem incidido, entre outras situações, essencialmente sobre 

as descargas de águas residuais no domínio hídrico, como resulta de 

modo evidente da análise dos dois últimos relatórios de fiscalização, 

relativos aos anos de 2017 e 2018.462 

De acordo com os aludidos relatórios, as mais recentes ações de 

fiscalização da APA são empreendidas de acordo com um plano anu-

al, intitulado “Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental” 

(PNFIA)463, sob coordenação da Inspeção-Geral da Agricultura, do 

___________ 

461 A saber: Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território (IGAMAOT); Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente junto da Guarda 

Nacional Republicana (SEPNA-GNR); Autoridade Marítima Nacional (AMN); Brigadas 

de Proteção do Ambiente (BriPA) da Polícia de Segurança Pública e municípios. 
462 Os mencionados relatórios, publicados, respetivamente, em março de 2018 e março de 

2019, podem ser consultados em www.apambiente.pt. 
463 O PNFIA foi implementado com o objetivo de proporcionar a articulação entre as dife-

rentes entidades envolvidas na fiscalização e inspeção ambientais, a saber: a IGAMAOT, 

a APA e as cinco CCDR. Este novo programa permite, assim, uma maior sistematização e 

abrangência de todas as situações com impactes ambientais. 

 Refira-se que, no âmbito da fiscalização e inspeção, e com o objetivo de partilhar infor-

mação relevante entre os vários organismos com tais poderes, está a ser desenvolvida pela 

IGAMAOT (em consórcio com diversas entidades) uma base de dados – a Plataforma 

única de Inspeção e Fiscalização da Agricultura, Mar e Ambiente (iFAMA) – que agrega 

a informação relativa aos diversos operadores económicos que desenvolvem atividades de 

potencial incidência ambiental, o que permitirá, no futuro, identificar as áreas de maior 

risco, facilitando o seu controlo. Um dos objetivos da plataforma iFAMA é disponibilizar 

a informação relativa ao histórico das entidades inspecionadas e fiscalizadas ou auditadas 

e o registo do resultado das atividades de inspeção, de fiscalização e auditoria realizadas, 

procedendo-se, assim, à criação do cadastro único ambiental previsto na Lei n.º 50/2006, 

de 29 de agosto (Lei-Quadro das Contraordenações Ambientais). Por outro lado, na alu-
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Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, mas também em 

virtude de procedimentos de licenciamento em curso, denúncias e/ou 

reclamações que lhe são apresentadas. Assim, em 2017, foram reali-

zadas 2115 ações de fiscalização e, em 2018, o número de fiscaliza-

ções aumentou para 2289. 

Da leitura dos referidos relatórios verifica-se que os nossos rios 

continuam, lamentavelmente, a ser alvo de rejeições de águas residu-

ais urbanas, industriais e agropecuárias, sem qualquer título de utiliza-

ção, em local não licenciado ou em incumprimento das condições 

constantes da licença. Esta situação desencadeou, no que respeita, por 

exemplo, à poluição do rio Tejo, a criação de uma Comissão para o 

seu acompanhamento, e a intensificação das ações de monitorização 

das massas de água, bem como a determinação de alterações ao nível 

do tratamento das águas residuais urbanas e de algumas indústrias.464 

Não obstante, e verificando-se o agravamento da qualidade das águas 

do rio Tejo, como o denunciou o episódio de poluição registado em 

janeiro de 2018, determinou-se, desde logo, a revisão dos títulos de 

utilização de recursos hídricos nos locais mais críticos e, em seguida, 

foi aprovado o Plano de Ação Tejo Limpo,465 cuja coordenação e 

acompanhamento ficou a cargo da APA. 

Importa assinalar que a revisão dos títulos de utilização contem-

plou a chamada abordagem integrada, procedendo-se ao estabeleci-

mento de condições de descarga mais exigentes e adaptadas às condi-

ções reais do rio Tejo, em termos de qualidade e quantidade. Esta si-

tuação obriga e requer maior exigência e conhecimentos por parte da 

administração ambiental licenciadora. 

 
dida plataforma será criado o registo único online de queixas e denúncias nas áreas do 

ambiente, da agricultura e do mar, e o registo único de informação georreferenciada, para 

efeitos de planeamento, coordenação e realização das atividades de inspeção, fiscalização 

e auditoria. 
464 Neste quadro, de acordo com o Relatório de Fiscalização 2017, da APA, e a título exem-

plificativo, refira-se que: 

 – foram notificados vários estabelecimentos industriais titulares de licença de descarga, 

para se iniciar um procedimento de revisão das mesmas; 

 – uma empresa de celulose foi notificada para reduzir o volume de efluente rejeitado e 

foram-lhe impostas condições adicionais ao programa de autocontrolo. 
465 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2018, de 06/07. 
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Além disso, cumpre sublinhar que o Plano de Ação Tejo Limpo 

visa testar, durante quatro anos (2018 a 2021), um modelo desconcen-

trado de gestão, com o objetivo de assegurar uma maior atuação pre-

ventiva. Em caso de sucesso, assume-se que este modelo deverá ser 

replicado noutras bacias hidrográficas. 

Neste quadro, foram contratados cinco vigilantes da Natureza, 

que desempenharão funções de vigilância, fiscalização e monitoriza-

ção relativas ao ambiente e aos recursos naturais, em especial no do-

mínio hídrico, desenvolvendo, ainda, ações de formação e de sensibi-

lização dos utilizadores do rio Tejo. 

Porém, ainda não decorreu tempo suficiente para avaliar a eficá-

cia das medidas adotadas no âmbito do referido plano. 

Tendo em consideração o forte impacte das descargas no meio 

hídrico, além do tratamento que foi dado, em específico, à poluição do 

rio Tejo, a APA alega ter promovido, em termos gerais, desde 2017, o 

aumento da monitorização, o reforço das ações de fiscalização, bem 

como a revisão das licenças de descarga. 

Com vista à melhoria do estado de algumas massas de água, a 

APA tem, ainda, celebrado Protocolos com outras entidades, como a 

IGAMAOT, os municípios das áreas envolvidas, bem como as respe-

tivas empresas de águas.466  

3.3. PODERES DE AUTORIDADE 

A APA é um instituto público integrado na administração indireta 

do Estado com jurisdição sobre todo o território nacional. 

___________ 

466 A título exemplificativo, refira-se a celebração, em 26/05/2017, do Protocolo para Cola-

boração Técnica no âmbito da despoluição da bacia hidrográfica do rio Vizela, entre a 

APA, a IGAMAOT, os municípios de Fafe, Felgueiras, Guimarães, Santo Tirso e Vizela, 

a empresa Águas do Norte, SA (AdN) e a empresa Vimágua EIM, SA. No âmbito do re-

ferido protocolo foi desenvolvido um plano de fiscalização com vista a identificar e eli-

minar os focos poluidores, com o objetivo de recuperação da qualidade das águas. 

 É ainda de referir neste quadro, a celebração, em 24/07/2018, entre a APA, a IGAMAOT 

e o Fundo Ambiental, do Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira relativo ao rio 

Tejo, enquadrado no aludido Plano de Ação Tejo Limpo. 
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Na área dos recursos hídricos, para a prossecução das suas atri-

buições, a APA exerce poderes de autoridade do Estado, nomeada-

mente no que respeita à prevenção, controlo de infrações e aplicação 

de sanções por atividades ilícitas. Nesse quadro, os trabalhadores da 

APA que desempenhem funções de fiscalização e vigilância no domí-

nio dos recursos hídricos detêm poderes de autoridade, podendo, de-

signadamente: 

– solicitar a colaboração de autoridades administrativas e poli-

ciais para impor comportamentos legalmente devidos; 

– determinar, preventivamente, e com efeitos imediatos, atra-

vés de ordem escrita e fundamentada, a suspensão ou a ces-

sação de atividades lesivas ou potencialmente danosas. 

4. INSPEÇÃO-GERAL DA AGRICULTURA, DO MAR, DO 
AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A IGAMAOT foi criada pelo Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de ja-

neiro, e resulta, também de um processo de fusão das anteriores 

Inspeção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território e 

Inspeção‑Geral da Agricultura e Pescas. 

Nos termos da Lei Orgânica do XXII Governo Constitucional em 

vigor, como já demos conta, a direção da IGAMAOT é exercida con-

juntamente por quatro ministros: o Ministro do Ambiente e da Ação 

Climática, a Ministra da Modernização do Estado e da Administração 

Pública, a Ministra da Agricultura e o Ministro do Mar. 

Atualmente, a IGAMAOT tem, pois, várias áreas de intervenção, 

tendo-lhe sido atribuídas amplas e distintas tarefas. Com efeito, a 

IGAMAOT detém poderes de controlo, auditoria e inspeção aos servi-

ços e organismos da sua esfera de atuação, tem de assegurar o perma-

nente acompanhamento e avaliação do cumprimento da legalidade nas 

áreas do ambiente, do ordenamento do território e da conservação da 

Natureza, e é, ainda, um órgão de polícia ambiental criminal. Além 

disso, dispõe das funções de instaurar, instruir e decidir processos 

contraordenacionais, quer quando estão em causa situações averigua-
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das pelos seus inspetores, quer por outras autoridades, administrativas 

ou policiais, para as quais a legislação preveja a sua competência.467 

A este propósito cumpre referir que, de acordo com o Relatório 

de Atividades de 2018, publicado em abril de 2019,468 a IGAMAOT 

enunciou como um dos pontos fracos do seu desempenho a competên-

cia material partilhada com outras entidades num número crescente de 

diplomas, o que, no seu entendimento, dificulta em casos concretos a 

identificação da entidade responsável por assegurar o seu cumprimen-

to. Por outro lado, salienta, ainda, como fatores negativos à sua atua-

ção, a escassez de recursos humanos para fazer face a todas as suas 

atribuições, a escassez de recursos financeiros e a parca jurisprudência 

existente em direito ambiental. 

No aludido relatório, a IGAMAOT destaca também, como amea-

ças ao seu desempenho, a lentidão do sistema judicial e o facto de as 

decisões judiciais não acompanharem as decisões por si adotadas. 

Além disso, invoca dificuldades na aplicação da lei em vigor no que 

respeita à reposição da legalidade.469 

Em face do sumariamente exposto, resulta que uma das atribui-

ções da IGAMAOT consiste na realização de ações de inspeção com 

vista a garantir o cumprimento da legislação ambiental, sancionando 

os ilícitos detetados, função que, no nosso entendimento, se mostra de 

elevada relevância para assegurar, em conjunto com outros instrumen-

tos, a proteção do ambiente. Com efeito, quanto maior for o número 

de inspeções, maior será a possibilidade de se verificarem incumpri-

mentos e de corrigir as ilegalidades detetadas. Além disso, e nessa 

sequência, maior será o número de decisões de condenação. Ora, ha-

vendo maior número de decisões de condenação, é expectável que se 

vá fazendo a jurisprudência ambiental que a IGAMAOT reclama, e, 

___________ 

467 Para maior detalhe de todas as atribuições da IGAMAOT, poderá consultar-se o Decreto-

Lei n.º 23/2012, de 01/02 (que aprovou a orgânica da IGAMAOT), com as alterações in-

troduzidas pelo Decreto-Lei n.º 153/2015, de 07/08, e pelo Decreto-Lei n.º 108/2018, de 

12/03. 
468 Disponível em www.igamaot.gov.pt. 
469 Cfr. Relatório de Atividades 2018, da IGAMAOT, disponível em www.igamaot.gov.pt, p. 

47. 

http://www.igamaot.gov.pt/
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simultaneamente, que tais decisões funcionem como elemento dissua-

sor daqueles que optam por ignorar a legislação do ambiente. Por isso, 

parece-nos fundamental incrementar o número de inspeções, disponi-

bilizando para esse efeito, os necessários recursos humanos e financei-

ros. 

Já no que respeita à “queixa” da IGAMAOT relativamente ao fac-

to de, frequentemente, ver as suas decisões alteradas pelos tribunais, 

parece-nos que a solução poderá alcançar-se através da melhoria da 

instrução dos processos contraordenacionais e, em simultâneo, com a 

criação de tribunais especializados470 para a apreciação dos referidos 

processos. Atualmente, estes processos são julgados nos Tribunais 

Judiciais Comuns, nos Juízos de Pequena Instância Crininal, nas co-

marcas que deles disponham, ou, na sua ausência, nos Juízos Locais 

Criminais. 

Por outro lado, impõe-se referir que a natureza das funções de 

inspeção atribuídas à IGAMAOT, em conjugação com a obrigatorie-

dade legal estabelecida em alguns diplomas ambientais de lhe serem 

comunicadas as ocorrências de acidentes e incidentes471 ambientais472, 

___________ 

470 Sobre a inexistência de tribunais especializados poderá ver-se, infra, ponto 6.2.2. do 

Capítulo VII e nota de rodapé n.º 929. 
471 A IGAMAOT, à semelhança do estatuído no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 

30/10 (que estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao contro-

lo integrados da poluição), e de várias disposições do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 05/08 

(que estabelece o regime de prevenção de acidentes graves e transpõe para a ordem ju-

rídica interna a Diretiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

04/07/2012, conhecida como SEVESO III), bem como das diretivas comunitárias sobre 

prevenção de acidentes graves, distingue nos seus relatórios, bem como nos procedimen-

tos a adotar em determinadas ocorrências, duas situações distintas, a saber: “acidente” e 

“incidente”. Todavia, enquanto nos referidos diplomas não se encontram as definições do 

que se deve entender por cada um desses termos, com exceção da definição de “acidente 

grave”, constante do Decreto-Lei n.º 150/2015 (bem como da Diretiva 2012/18/UE), a 

IGAMAOT define “acidente” como “um acontecimento, designadamente uma emissão, 

um incêndio ou uma explosão, resultante do desenvolvimento não controlado de proces-

sos durante o funcionamento de um estabelecimento que provoque um perigo imediato ou 

retardado para a saúde humana, no interior ou no exterior do estabelecimento, ou para o 

ambiente, envolvendo uma ou mais substâncias”, e “incidente” como “uma emissão para 

o ar, água ou solo, proveniente de uma fonte individual ou difusa de um estabelecimento, 

que implique a libertação direta ou indireta de substâncias, vibrações, calor ou ruído, 
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contribuíram para que a IGAMAOT dispusesse de um amplo conhe-

cimento nesta matéria. Tal situação levou a que a IGAMAOT tenha 

criado, em 2008, uma base de dados de acidentes e incidentes, e tenha 

passado a realizar, mais recentemente, um relatório anual, no qual 

expõe e analisa as informações relativas aos acidentes e incidentes 

ambientais de que toma conhecimento. 

Essa informação, concatenada com os resultados das fiscalizações 

ambientais473, permite-nos concluir que a tutela preventiva não é, por 

si só, suficiente para a proteção do domínio hídrico, dispondo, ainda, a 

tutela repressiva de uma importância fundamental no âmbito da des-

carga das águas residuais, à qual nos referiremos mais detalhadamente 

no último capítulo. 

De facto, compulsados os dois últimos Relatórios de Aciden-

tes/Incidentes Ambientais 2016 e 2017, verifica-se que foram regista-

dos, respetivamente, um total de 58 e 108 acidentes e incidentes, sen-

do de sublinhar que o maior número de ocorrências registado em 2016 

e 2017 referem-se à “água” e “descargas de águas residuais”, respe-

tivamente, de acordo com os descritores elegidos. Com efeito, em 

2016, das 58 ocorrências, 26 foram relativas à “água”, sendo que 30 

delas afetaram o domínio hídrico.474 Por sua vez, em 2017, 39 das 

 
quantitativa ou qualitativamente fora de normal, causada por uma situação excecional e 

que possa conduzir a eventuais danos ambientais ou à saúde humana”. 

 A definição de “acidente” apresentada pela IGAMAOT corresponde, grosso modo, à 

definição de “acidente grave” prevista na alínea a) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

150/2015, embora englobe um maior número de acidentes e não só os graves, nem apenas 

as substâncias perigosas. Com efeito, a definição da IGAMAOT é de “acidente” e não de 

“acidente grave”, suprimindo-se na noção indicada as referências a “graves proporções” 

bem como a “substâncias perigosas”. 

 Quanto à noção de “incidente”, e apesar de este termo ser utilizado em vária legislação, 

quer da UE quer nacional, não encontramos a sua definição em termos legais. Todavia, da 

análise da vária legislação referida, bem como das noções apresentadas pela IGAMAOT, 

parece poder afirmar-se que a grande diferença entre “acidente” e “incidente” reside na 

produção de danos – caso em que estaremos perante um “acidente” – ou na ameaça imi-

nente de um dano, situação que corresponderá a um “incidente”. 
472 A título exemplificativo, refiram-se as instalações cujas atividades estão previstas no 

Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30/08, e em que a obrigatoriedade se encontre 

estabelecida na respetiva licença ambiental. 
473 Referidas supra no ponto 3.2. 
474 Cfr. Relatório de Acidentes/Incidentes Ambientais 2016, IGAMAOT, disponível em 

www.igmaot.gov.pt, pp. 14 e 16. 

http://www.igmaot.gov.pt/
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ocorrências registadas (36% da totalidade) foram relativas a “descar-

gas de águas residuais”, das quais, a quase totalidade (38) com im-

pacte na qualidade das águas.475 

Deste modo, podemos concluir que urge incrementar as ativida-

des de fiscalização e inspeção no que concerne às descargas de águas 

residuais, bem como a tramitação dos respetivos processos contraor-

denacionais, dotando a administração de mais meios para esse fim. 

5. ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E 
RESÍDUOS 

A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

(ERSAR) é, como o seu próprio nome indica, a entidade reguladora e 

de supervisão de determinados serviços (de águas e de resíduos). Os 

setores por si abrangidos, independentemente da titularidade estatal ou 

municipal dos respetivos sistemas e do modelo de gestão adotado476, 

são o abastecimento público de água, a gestão de resíduos sólidos ur-

banos, e o saneamento de águas residuais477, assim se explicando a 

sua referência no âmbito do nosso trabalho. 

De acordo com a Lei n.º 10/2014, de 6 de março, a ERSAR é uma 

entidade administrativa independente478, com poderes de regulação, 

___________ 

475 Cfr. Relatório de Acidentes/Incidentes Ambientais 2017, IGAMAOT, publicado em 

08/01/2018, disponível em www.igmaot.gov.pt, pp. 13, 16 e 17. 
476 Podem ser adotados distintos modelos de gestão, a saber: a prestação direta do serviço, a 

delegação do serviço ou ainda a sua concessão, sendo certo que na gestão dos sistemas 

incluem-se os municípios, as associações de municípios, as empresas municipais e inter-

municipais, as empresas públicas (nomeadamente as concessionárias), as empresas priva-

das concessionárias e as empresas privadas prestadoras de serviços de gestão. 
477 De acordo com a nossa legislação e no entendimento da ERSAR, a atividade de sanea-

mento de águas residuais urbanas compreende a descarga, a drenagem, a elevação, o 

transporte, o tratamento das águas residuais de origem urbana e a sua rejeição no meio hí-

drico, conforme informação disponibilizada na sua página www.ersar.pt (consultada em 

12 de setembro de 2019). 
478 A ERSAR não se encontra sujeita a superintendência ou tutela governamental, no âmbito 

do exercício das suas funções, de acordo com o estabelecido na Lei-Quadro das Entidades 

Reguladoras (aprovada pela Lei n.º 67/2013, de 28/08), conforme decorre dos artigos 2.º, 

n.º 1, e 49.º, n.º 1, dos Estatutos da ERSAR (aprovados pela Lei n.º 10/2014, de 6/03). 

Nesse contexto, a sua atividade é integralmente financiada através de taxas cobradas às 

entidades reguladas (as entidades gestoras), o que constitui uma das principais garantias 

http://www.igmaot.gov.pt/
http://www.ersar.pt/
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nomeadamente a fixação de tarifas, mas também de fiscalização e de 

sanção. Podemos afirmar que a ERSAR intervém no âmbito dos men-

cionados setores em três níveis distintos. Um primeiro, relativo à re-

gulação estrutural do setor, de modo a encontrar a melhor organização 

possível e clarificando as suas regras. Um segundo, no que concerne à 

regulação da atuação das entidades gestoras, monitorizando os servi-

ços prestados em termos económicos e de qualidade e o relacionamen-

to com os consumidores. Finalmente, um terceiro, que consiste na 

elaboração e divulgação de informação e de apoio técnico às entidades 

gestoras. 

Não obstante, e nos termos legais, a função nuclear da ERSAR 

consiste em assegurar uma adequada proteção dos utilizadores desses 

serviços, em termos de qualidade e dos preços praticados, uma vez 

que se está perante situações de monopólio natural (no caso do abas-

tecimento de águas e no saneamento) ou legal (no caso dos resíduos 

urbanos). Deste modo, a função de regulação é uma forma de reduzir 

a eventual distorção de mercado e ineficiências resultantes da existên-

cia de monopólios. 

A ERSAR tem, também, como missão garantir o cumprimento 

das normas de qualidade da água, mas apenas na vertente do consumo 

humano. 

Por último, refira-se que a ERSAR procede à monitorização da 

implementação do Plano Estratégico das Águas e Saneamento das 

Águas Residuais (PENSAAR 2020), através da elaboração de um rela-

tório, cabendo-lhe, ainda, contribuir com propostas de revisão legisla-

tiva dos vários diplomas existentes no setor. 

Em face do exposto, e em resumo, podemos afirmar que a inter-

venção da ERSAR visa assegurar a sustentabilidade social dos servi-

ços prestados, a sustentabilidade económica das entidades gestoras, 

mas também a sustentabilidade ambiental na utilização dos recursos, 

nomeadamente da água, e na prevenção da poluição, contribuindo, 

ainda que indiretamente, para a proteção do domínio hídrico face às 

 
de independência do regulador perante o Governo (não estando, assim, dependente do or-

çamento de Estado). 
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descargas das águas residuais. Ademais, a sua atuação poderá contri-

buir para uma correta gestão dos recursos hídricos e, concomitante-

mente, para a proteção das águas. 

Na verdade, perante o elevado número de entidades que intervêm 

no setor do saneamento das águas residuais urbanas, quer diretamente 

(entidade reguladora, administração central e local, entidades gestoras, 

utilizadores dos serviços) quer indiretamente (por exemplo, fabrican-

tes e fornecedores de equipamentos, materiais e produtos, empresas de 

consultoria, laboratórios de análises e entidades financiadoras), o pa-

pel da ERSAR, como regulador e difusor de informação, poderá con-

tribuir para uma sociedade civil mais participativa e exigente no que 

concerne à adequada gestão dos recursos hídricos, a qual sempre in-

fluirá positivamente na proteção do domínio hídrico. Um público in-

formado e consciente dos problemas ambientais adquire maior capa-

cidade de intervenção. 

6. CONSELHO NACIONAL DA ÁGUA 

A representação dos vários setores de atividade e dos utilizadores 

dos recursos hídricos, no âmbito da gestão da água, é assegurada atra-

vés de dois órgãos consultivos (cfr. art. 7.º, n.º 2, da LA). Um é o 

Conselho Nacional da Água (CNA) e o outro é constituído pelos Con-

selhos da Região Hidrográfica (CRH), que analisaremos adiante. 

O CNA é um órgão consultivo do Governo, e os CRH são, atual-

mente, órgãos consultivos da APA, ambos para as matérias das águas. 

No CNA estão representados os organismos da administração pú-

blica e as organizações profissionais, científicas, setoriais e não go-

vernamentais com maior representação e relacionadas com o domínio 

das águas. 

É ao CNA que incumbe, nos termos da lei, avaliar e acompanhar 

a elaboração do PNA, dos PGBH e de outros planos e projetos rele-

vantes para as águas. Além disso, cabe ao CNA elaborar opções estra-

tégicas para a gestão sustentável das águas nacionais e propor medidas 

que permitam um melhor desenvolvimento e articulação das ações 

deles decorrentes. Por último, o CNA deve, ainda, contribuir para o 

estabelecimento de opções estratégicas de gestão e controlo dos sis-
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temas hídricos, harmonizar procedimentos metodológicos e apreciar 

aspetos determinantes no processo de planeamento relativamente ao 

PNA e aos planos de bacia hidrográfica, nomeadamente os que respei-

tam aos rios internacionais (cfr. art. 11.º da LA). 

7. CONSELHOS DE REGIÃO HIDROGRÁFICA 

Os Conselhos de Região Hidrográfica (CRH) foram instituídos, 

pelo artigo 12.º da Lei da Água, como órgãos consultivos das ARH, 

nele se prevendo quais as entidades que deles faziam parte, bem como 

as respetivas competências.479 

Todavia, com a criação da APA, em 2012, nos termos do estatuí-

do no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março, os CRH 

passaram a ser órgãos de consulta e apoio da APA em matéria de re-

cursos hídricos para as bacias hidrográficas integradas em cada uma 

das regiões coincidentes com as áreas territoriais que correspondiam 

às ARH, a saber: CRH do Norte; CRH do Centro; CRH do Tejo e 

Oeste; CRH do Alentejo; CRH do Algarve. Além disso, a composi-

ção, o funcionamento e as competências dos CRH passaram a estar 

definidos em diploma próprio, na Portaria n.º 37/2015, de 17 de feve-

reiro, verificando-se uma pormenorização e identificação das entida-

des que devem integrar os CRH, bem como uma alteração das suas 

competências. Com efeito, comparando ambos os regimes instituídos, 

verifica-se que o legislador passou a prever a composição dos CRH de 

forma mais específica. Por outro lado, no domínio das competências, 

de acordo com o artigo 3.º da aludida Portaria, incumbe aos CRH: 

“a) Acompanhar e participar na elaboração dos planos de 

gestão de bacia hidrográfica e dos planos específicos de 

gestão das águas, emitindo parecer prévio à sua aprova-

ção; 

b) Participar na elaboração dos programas de medidas, 

com vista à sua operacionalização e implementação futu-

ras; 

___________ 

479 Normativo, entretanto, revogado pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22/07. 
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c) Promover e acompanhar a definição de procedimentos 

e a produção de informação relativamente à avaliação da 

execução dos programas de medidas para os recursos hí-

dricos, constituindo-se como fóruns dinamizadores da ar-

ticulação entre as entidades promotoras dessas medidas; 

d) Acompanhar, participar e partilhar programas e resul-

tados de monitorização e de avaliação do estado das mas-

sas de água, no sentido de assegurar bases de informação 

sólidas para o processo de planeamento que permitam a 

tomada de decisão baseada em valores comprovados; 

e) Assegurar que o planeamento e a gestão de recursos 

hídricos constituem um contributo relevante para o de-

senvolvimento sustentável da bacia hidrográfica, nas ver-

tentes ambiental, económica e social, assente num modelo 

de otimização e eficiência na utilização dos recursos hí-

dricos; 

f) Emitir parecer sobre questões relativas a metas e pro-

cedimentos para a utilização eficiente dos recursos hídri-

cos; 

g) Contribuir para que as questões associadas à adapta-

ção às alterações climáticas sejam ponderadas e conside-

radas no âmbito do processo de planeamento e decisão 

em matéria de recursos hídricos; 

h) Promover, no âmbito das entidades que o compõem, a 

formação e a disseminação pública da informação rele-

vante para que os objetivos dos planos de gestão de bacia 

hidrográfica sejam atingidos; 

i) Acompanhar e participar nos programas e medidas que 

a APA, I. P., submeta à sua consideração; 

j) Emitir parecer, a pedido da APA, I. P., sobre as maté-

rias consideradas relevantes para a gestão de recursos 

hídricos no contexto da região hidrográfica.” 

Assim, cumpre destacar que passa a prever-se a competência dos 

CRH para acompanhar a elaboração e execução dos programas de 

medidas associados aos PGRH, situação que não estava prevista ex-
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pressamente na lei. E, do mesmo modo, estabelece-se, agora, que os 

CRH devem contribuir para que, no âmbito do planeamento, sejam 

ponderadas as questões relativas às necessárias adaptações às altera-

ções climáticas, situação que não era objeto de menção na lei anterior. 

Em sentido oposto, sublinhe-se que deixou de estar expressamente 

estatuída a competência dos CRH para dar parecer sobre a proposta de 

taxa de recursos hídricos ou sobre o plano de investimentos públicos a 

realizar no âmbito da respetiva região hidrográfica, embora a APA 

possa solicitar parecer sobre as matérias consideradas relevantes para 

a gestão dos recursos hídricos. 

Em face do exposto, analisadas as competências dos CRH à luz 

dos dois regimes instituídos, podemos afirmar que, apesar da atribui-

ção de novas competências, de forma expressa, verifica-se, também, a 

eliminação de outras competências que anteriormente se encontravam 

estabelecidas, parecendo-nos que, no balanço destas alterações, os 

CRH não alcançaram maiores poderes. Isto porque as competências 

agora formalmente expressas, poderiam sempre considerar-se integra-

das nas competências mais genéricas anteriormente estabelecidas, e, 

por sua vez, determinados pareceres, que anteriormente se encontra-

vam previstos, ficaram agora dependentes da iniciativa da sua solici-

tação por parte da APA. 

8. COMISSÕES DE COORDENAÇÃO E DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

As Comissões de Coordenação e de Desenvolvimento Regional 

(CCDR), definidas em cinco áreas de intervenção geográfica – Norte, 

Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve –, foram criadas 

pelo Decreto-Lei n.º 494/79, de 21 de dezembro, denominando-se, 

inicialmente, apenas por Comissões de Coordenação Regional. 

Entretanto, em 1986, com a adesão de Portugal às Comunidades 

Europeias, as suas competências foram alteradas e alargadas aos do-

mínios do planeamento urbanístico, ordenamento do território e ambi-

ente (cfr. DL n.º 130/86, de 7 de junho), mas não por muito tempo. 

Em 1989 foi instituída uma nova estrutura orgânica, com a publicação 

do Decreto-Lei n.º 260/89, de 17 de agosto, e, em seguida, com a cria-
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ção de outras entidades, viriam a perder as competências no domínio 

do ambiente e do ordenamento do território. Contudo, em 2003, em 

virtude de uma fusão dessas entidades, as então denominadas CCDR 

(num ato designado de “refundador”) passam a integrar as competên-

cias nas áreas de planeamento e desenvolvimento regional, ambiente, 

ordenamento do território, conservação da Natureza e biodiversidade 

(cfr. DL n.º 104/2003, de 23 de maio). 

Posteriormente, em 2007, as CCDR conheceram um novo enqua-

dramento e competências, enquanto organismos desconcentrados do 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desen-

volvimento Regional (cfr. DL n.º 134/2007, de 27 de abril). Nesse 

cenário, cumpre referir que o licenciamento e a gestão das utilizações 

dos recursos hídricos deixaram de integrar as competências das 

CCDR, passando para as ARH, conforme já referido, em consequên-

cia do estatuído na Lei da Água. 

Atualmente, o modelo organizacional das CCDR encontra-se de-

finido pelo Decreto-Lei n.º 228/2012, de 25 de outubro.480 As CCDR 

são serviços desconcentrados da administração direta do Estado (diri-

gidos pelo Ministério da Coesão Territorial e coordenados em con-

junto com o Ministério da Modernização do Estado e da Administra-

ção Pública, nas matérias relativas às autarquias, e pelo Ministério do 

Ambiente e da Ação Climática, em matérias de ambiente e ordena-

mento do território), com autonomia administrativa e financeira, a 

quem cabe, em termos regionais, nomeadamente, a proteção e valori-

zação dos recursos hídricos, através de instrumentos de gestão territo-

rial, contando com a colaboração técnica da APA. Neste contexto, o 

artigo 7.º, n.º 3, da Lei da Água estabelece que incumbe às CCDR 

assegurar a articulação dos instrumentos de ordenamento do território 

com as regras e os princípios decorrentes da Lei da Água e dos planos 

de águas nela previstos, bem como a integração da política da água 

nas políticas transversais de ambiente. É ainda de destacar que as 

CCDR, de acordo com a legislação aplicável, dispõem, tal como a 

APA, de poderes de autoridade (cfr. art. 13.º do DL n.º 228/2012), 

___________ 

480 Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 68/2014, de 8/05, e Decreto-Lei n.º 

24/2015, de 6/02. 
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designadamente no que respeita à prevenção, ao controlo de infrações 

e à aplicação de sanções por atividades ilícitas, nomeadamente no 

domínio do ambiente. 

Nesse contexto, os trabalhadores das CCDR que exerçam funções 

de fiscalização e vigilância na área do ambiente são detentores dos 

poderes de autoridade e, no exercício dessas funções, gozam, entre 

outras prerrogativas, da possibilidade de solicitar a colaboração das 

autoridades policiais, quando necessário, e de determinar, a título pre-

ventivo, e com efeitos imediatos, a suspensão ou cessação de ativida-

des lesivas ou potencialmente danosas para o ambiente. 

Todavia, importa sublinhar que, no que respeita às águas, as 

competências das CCDR se cingem à sua colaboração ao nível da 

articulação do planeamento. De facto, compulsado o estatuído no arti-

go 7.º da Portaria n.º 528/2007, de 30 de abril, no domínio do ambien-

te competes-lhe fiscalizar, apenas: 

– as emissões de poluentes para a atmosfera ou para o solo e a 

proteção e melhoria da qualidade do ar e do solo; 

– o licenciamento ambiental; 

– a exposição ao ruído ambiente emitido por atividades ruido-

sas permanentes e por infraestruturas de transporte; 

– as operações de gestão de resíduos; 

– a exploração de massas minerais; 

– a conservação da Natureza e da biodiversidade, nomeada-

mente nas áreas da Rede Natura 2000. 

9. ENTIDADES GESTORAS DOS SISTEMAS DE 
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Embora o Estado seja o principal ator no domínio da gestão das 

águas, o certo é que, a partir da década de 90 do século XX, assistiu-

se, no âmbito do abastecimento da água e do saneamento, ao surgi-

mento de um novo modelo de gestão empresarial e à abertura do setor 

aos privados. De facto, apesar de, habitualmente, ser aos municí-

pios481 que a lei conferia, e confere, atribuições no domínio do abaste-

___________ 

481 Poder local do Estado (cfr. arts. 235.º e ss. da CRP). 
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cimento público de água e de saneamento das águas residuais urba-

nas482, bem como na sua gestão483, em 1993 o legislador alterou a Lei 

de Delimitação de Setores existente à data484, permitindo a entrada ou 

envolvimento “parcial” dos privados nestas matérias. 

A alteração então introduzida marcou uma nova etapa no setor da 

água e criou as condições para a consagração de um regime legal de 

gestão e exploração dos denominados sistemas de abastecimento de 

águas e de saneamento (englobando este a recolha, tratamento e rejei-

ção de efluentes) com a participação dos privados, e de modo diferen-

te consoante se estivesse perante sistemas multimunicipais ou munici-

pais.485 Assim, a gestão e a exploração dos denominados sistemas 

multimunicipais passou a poder ser efetuada diretamente pelo Estado, 

ou concessionada a uma entidade pública de natureza empresarial, ou 

a empresa que resultasse da associação de entidades públicas com 

outras entidades (estando, assim, prevista a entrada dos privados), 

___________ 

482 Atribuição atualmente prevista na alínea k) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 

12/09, devidamente atualizada. 

 A gestão dos serviços de água e saneamento em Portugal, como noutros países, é histórica 

e tradicionalmente uma atribuição dos municípios, tendo, em 1993, o Estado decidido as-

sumir uma parte dessa responsabilidade, tendo em consideração os elevados investimen-

tos que tiveram que ser efetuados no setor. Para um aprofundamento sobre a evolução das 

entidades gestoras destes serviços e respetivos modelos de gestão, desde o final do século 

XIX até à primeira década do século XXI, poderá ver-se a excelente análise histórica e 

crítica de PATO, João, em História das Políticas Públicas de Abastecimento e Saneamen-

to de Águas em Portugal, outubro de 2011, e em História das Políticas Públicas de Abas-

tecimento e Saneamento de Águas em Portugal – Cronologia e Depoimentos, novembro 

de 2016, ambas in www.ersar.pt. 
483 De acordo com o disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20/08, a gestão 

dos serviços municipais de abastecimento público de água e de saneamento de águas resi-

duais urbanas é uma atribuição dos municípios. 
484 Lei n.º 46/77, de 8/07, que vedava a atividade económica em determinados setores a 

empresas privadas e outras entidades da mesma natureza, entretanto já revogada (cfr. art. 

5.º da Lei n.º 88-A/97, de 25/07), tendo sido alterada pelo Decreto-Lei n.º 372/93, de 

29/10. 
485 Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 379/93, de 5/11, que estabeleceu, à data, o regime de explo-

ração e gestão dos sistemas multimunicipais e municipais, consideraram-se como siste-

mas multimunicipais aqueles que serviam pelo menos dois municípios e exigissem um 

investimento predominante a efetuar pelo Estado, em função de razões de interesse naci-

onal. Os sistemas municipais eram todos os restantes; ou seja, todos os que não se encon-

trassem abrangidos pela noção dada aos sistemas multimunicipais, bem como os sistemas 

geridos através de associações de municípios. 
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sendo necessária, contudo, a posição maioritária no capital social das 

entidades públicas. Por sua vez, a gestão e a exploração dos sistemas 

municipais podia ser efetuada pelos respetivos municípios ou atribuí-

da, por contrato de concessão, a entidade pública ou privada de natu-

reza empresarial.486 Deste modo, e por outras palavras, nos sistemas 

de abastecimento de água ou saneamento de águas residuais, o setor 

privado apenas pode assumir uma parte minoritária do capital das em-

presas concessionárias dos sistemas multimunicipais, restrição que 

não se verifica para as concessionárias de sistemas municipais, as 

quais poderão ser inteiramente privadas. 

Foi deste modo que se operou a entrada do setor privado, man-

tendo-se, contudo, a preponderância do setor público. De facto, apesar 

de se possibilitar a entrada do setor privado na gestão de serviços con-

siderados essenciais e de interesse público, essa abertura foi circuns-

crita. 

O regime legal para a exploração dos referidos sistemas foi inici-

almente estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 379/93, de 5 de novembro, 

encontrando-se atualmente definido pelo Decreto-Lei n.º 92/2013, de 

11 de julho487. O novo regime veio estabelecer uma reorganização no 

âmbito do abastecimento de água e do saneamento, sem, contudo, 

alterar a natureza pública das entidades gestoras.  

Na verdade, tendo em consideração a proliferação de vários pro-

blemas de sustentabilidade dos municípios, desencadeados pelo dese-

quilíbrio na distribuição de riscos e por estudos financeiros desade-

___________ 

486 Podemos, assim, afirmar que os diversos modelos de gestão possíveis de implementar no 

setor das águas podem assentar em sistemas de titularidade estatal (situados na esfera do 

Estado) ou de titularidade municipal (pertencentes aos municípios). Para um estudo sobre 

os vários modelos de gestão, pode ver-se, inter alia, BAPTISTA, Jaime; PIRES, João; 

MAÇÃS, Fernanda, O Quadro Legal dos Serviços de Águas em Portugal, 2010, em 

www.ersar.pt e GODINHO, Rui, “O futuro dos serviços públicos de água: o caso portu-

guês”, Direito da água, João Miranda et al. (coordenadores científicos), edição ICJP, Fa-

culdade de Direito da Universidade de Lisboa e ERSAR, Lisboa, abril de 2013, pp. 23-35. 
487 Entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 72/2016, de 04/11. 

http://www.ersar.pt/
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quados,488 era necessário encontrar novas soluções. Assim, a aludida 

reorganização, em 2013, teve vários objetivos, entre os quais desta-

camos a necessidade de garantir a sustentabilidade económico-

financeira do setor e o combate ao défice tarifário. 

Nesse quadro, o Decreto-Lei n.º 92/2013 implementou um con-

junto de reformas que se traduziram, essencialmente, numa forte re-

dução do número de sistemas multimunicipais489, agregando os siste-

mas existentes em novos sistemas de maior dimensão. Tudo de modo 

a obter economias de escala e, desse modo, minimizar os custos e eli-

minar os défices tarifários, bem como as dívidas dos municípios às 

entidades gestoras. 

Outra preocupação consistiu em promover o equilíbrio tarifário 

entre as diversas regiões do país (fomentando a convergência tarifá-

ria), bem como a implementação de soluções que alcancem a susten-

tabilidade económico-financeira dos sistemas, no sentido de os mes-

mos procederem a uma recuperação integral dos custos através das 

tarifas pagas pelos utilizadores, de acordo com o princípio do utiliza-

dor-pagador. Estes objetivos parecem-nos, em parte e de certo modo, 

conflituantes. Na verdade, a pretendida redução das desigualdades 

tarifárias entre os diversos municípios490 poderá ser incompatível com 

___________ 

488 Neste sentido, ver AMORIM, Nuno, “A gestão política vs a gestão empresarial: a guerra 

dos tronos”, Temas de Direito da Água, João Miranda e outros (coordenadores), Faculda-

de de Direito da Universidade de Lisboa, Edição do Instituto de Ciências Jurídico-

Políticas, maio de 2017, p. 76. 
489 O legislador aproveitou a oportunidade para rever o conceito de sistemas multimunici-

pais, associando-os, agora, a razões de interesse nacional, e não às necessidades de inves-

timento predominante a realizar pelo Estado, o que permite reconduzir a esse conceito sis-

temas cuja titularidade estatal assenta em outras razões de interesse nacional. 
490 De acordo com a informação que a ERSAR tem vido a prestar, constata-se uma elevada 

desigualdade nos preços destes serviços nos vários municípios. 

 Nos termos dos dados relativos aos tarifários em vigor em 2015, de acordo com a análise 

efetuada por DUARTE, o serviço de saneamento registava uma diferença de 1 para 33 en-

tre os valores extremos cobrados para um consumo de 10m3 de água, a saber: 0,5 € no 

município de Vila Viçosa e 16,56 € no município de Torres Vedras. Se fosse tomada em 

consideração a Recomendação da ERSAR n.º 2/2002, relativa aos critérios de cálculo, a 

relação seria, no máximo, de 1 para 8. A dispersão tarifária, segundo a mencionada auto-

ra, continuou a registar-se em maio de 2016 (embora atenuada), sendo de realçar, ainda, 

que havia alguns municípios onde não era cobrada a tarifa de saneamento. Ver DUARTE, 

Antonieta, “Nível de adoção dos Tarifários às Recomendações Tarifárias da ERSAR para 

os serviços de água (abastecimento e saneamento) e Regulamento do Tarifário de resí-
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a necessária integração de todos os custos, designadamente ambien-

tais491, que o preço da prestação dos serviços em causa deve refletir. 

De facto, tendo em consideração que estes serviços são prestados nu-

ma base local ou regional, cada entidade gestora aplica o seu próprio 

tarifário, o qual deve ser definido em função dos respetivos custos.492 

Ora, não existindo uma estrutura tarifária única e obrigatória, e embo-

ra a entidade reguladora (ERSAR) tenha vindo a promover a sua har-

monização e justificação económica e financeira, designadamente 

através de recomendações,493 o resultado é a existência de uma enor-

me disparidade de tarifas. Tal situação evidencia que as entidades 

gestoras, não estando obrigadas ao cumprimento das recomendações 

da ERSAR, atuando de acordo com o que consideram mais relevante 

na sua gestão, sendo necessário, caso o objetivo seja, de facto, a uni-

formização dos tarifários, a adoção de um regulamento tarifário com 

força vinculativa. Contudo, e apesar de se verificar que as recomenda-

ções da ERSAR não têm tido o efeito pretendido ao nível da conver-

gência das tarifas, o facto é que a aprovação do referido tarifário tem-

se “arrastado” ao longo dos tempos.494 

 
duos (serviço de resíduos sólidos) aplicados ao consumidor doméstico em 2016”, Temas 

de Direito da Água, João Miranda e outros (coordenadores), Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, ICJP, maio de 2017, pp. 319 e ss. 
491 As entidades gestoras, em virtude da utilização que fazem dos recursos hídricos (por 

exemplo, captação de água e rejeição de águas residuais), pagam a taxa de recursos hídri-

cos à APA, devendo repercutir esse valor no utilizador final, de modo a incentivar a dese-

jada utilização sustentável da água. Nesse sentido, a repercussão da taxa nos utilizadores 

deveria ser efetuada de forma autónoma e identificada na fatura, o que não ocorre. 
492 A fixação de tarifas e a sua relação com os custos dependem quer da titularidade do sis-

tema quer do modelo de gestão da entidade gestora, o que tem contribuído para que o 

preço dos serviços relativos ao abastecimento de água e saneamento que é cobrado aos 

utilizadores finais apresente valores e estruturas tarifárias diferenciados. 
493 Cfr. Recomendação IRAR n.º 1/2009, de 28/08 – “Recomendação Tarifária”, Recomen-

dação ERSAR n.º 2/2010, de 21/02 – “Critérios de Cálculo”, e Recomendação ERSAR 

n.º 2/2018, de 17/04 – “Tarifários sociais aplicáveis aos utilizadores domésticos e resí-

duos”, tendo esta última atualizado e substituído a Recomendação n.º 1/2009, todas dis-

poníveis em www.ersar.pt. 
494 Finalmente, em 2018, o Conselho de Administração da ERSAR aprovou um projeto de 

Regulamento Tarifário dos Serviços de Águas, tendo-o submetido a consulta pública en-

tre 14/12/2018 e 15/03/2019, desconhecendo-se qual a razão pela qual ainda não foi ado-

tado e publicado. 

 O objetivo do referido projeto consiste, essencialmente, em definir regras de determina-

ção das tarifas dos serviços de abastecimento de água e saneamento, de modo a promover 
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Com efeito, sendo intenção do legislador e da legislação em vigor 

alcançar uma convergência tarifária495 e, simultaneamente, que a enti-

dade gestora promova uma política tarifária baseada no princípio do 

utilizador-pagador, tendo em vista a recuperação dos custos, mas sem 

prejuízo, ainda, das preocupações de natureza social496, não tem sido 

fácil encontrar um caminho que sirva todos os referidos propósitos. 

As razões de ordem social constituem, obviamente, um entrave à apli-

cação tout court do aludido princípio do utilizador-pagador. 

Finalmente, cumpre referir que, em 2016, o Decreto-Lei n.º 

92/2013 foi alvo de alteração, assistindo-se a um processo de reversão 

das agregações que haviam sido impostas aos municípios em 2013. 

Nesse seguimento, procedeu-se à criação de sistemas multimunicipais, 

através de cisão dos sistemas multimunicipais resultantes das agrega-

ções efetuadas em 2013. Esse processo exigiu o recurso à criação de 

mecanismos de compensação497, através do Fundo Ambiental, de mo-

do a limitar o aumento das tarifas nos municípios com menor densi-

dade populacional e a contribuir para a sustentabilidade dos serviços 

de abastecimento de água e de saneamento, com o intuito de promover 

o acesso universal a esses serviços a um custo socialmente aceitável. 

Em face do exposto, podemos concluir que nem sempre será fácil 

compatibilizar todos os objetivos delineados, de modo a alcançar tari-

fários que assegurem a sustentabilidade económico-financeira das 

entidades gestoras, e que tais tarifários sejam tendencialmente uni-

 
a redução das disparidades tarifárias atualmente existentes e a recuperação económica e 

financeira dos custos destes serviços de modo eficiente. Além disso, no serviço de sane-

amento pode ser incluída a atividade de reutilização das águas residuais tratadas. 
495 Efetivamente, a lei incumbe a ERSAR de aprovar um regulamento tarifário a estabelecer 

as regras de definição, fixação, revisão e atualização dos tarifários de abastecimento pú-

blico de água e de saneamento de águas residuais urbanas. 
496 Com efeito, tendo em consideração que o direito de acesso à água potável e ao saneamen-

to são direitos humanos consagrados a nível universal (reconhecidos como direitos huma-

nos pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 2010), é imperativo 

que nesta matéria os serviços disponibilizados tenham em consideração a equidade dos 

preços. 
497 Mecanismo que consistiu em proceder-se a uma revisão da aplicação da taxa de recursos 

hídricos, passando a prever-se que o produto dessa taxa pode ser aplicado no apoio à sus-

tentabilidade dos serviços urbanos de águas [cfr. art. 79.º, n.º 1, al. e), da LA]. 
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formes, de modo a assegurar a acessibilidade económica universal, e 

que se consigam, ainda, adotar os chamados tarifários sociais (aplicá-

veis a agregados familiares economicamente carenciados) e tarifários 

para famílias numerosas. Na verdade, garantir o equilíbrio entre pre-

ços socialmente aceitáveis e a necessidade de recuperar os custos dos 

serviços é uma tarefa hercúlea, e que, provavelmente, explicará a difi-

culdade em aprovar um Regulamento Tarifário para o setor, bem co-

mo as agregações e desagregações já ocorridas. Acresce que há muni-

cípios que entendem que o Regulamento Tarifário não deve ser apro-

vado, porquanto contraria a autonomia do poder local na prestação de 

serviços públicos essenciais. Por isso, adivinha-se que ainda muita 

tinta correrá para que se dê cumprimento ao famigerado princípio do 

utilizador-pagador no âmbito da prestação destes serviços. 

Por outro lado, cumpre destacar que, estabelecendo-se a possibi-

lidade de a administração central e local poderem delegar competên-

cias para a gestão de serviços de carácter essencial e assistindo-se à 

entrada do setor privado nestas matérias, todas as entidades que pres-

tam serviços no setor das águas são objeto de regulação por parte da 

ERSAR, embora de forma diferenciada, dependendo essencialmente 

da titularidade do sistema e da existência, ou não, de contratos. De 

acordo com a lei, incumbe à ERSAR fixar as tarifas para os sistemas 

de titularidade estatal e supervisionar os aspetos económicos e finan-

ceiros das entidades gestoras desses sistemas. Já no que respeita aos 

sistemas de titularidade municipal, e qualquer que seja o modelo de 

gestão, cabe à ERSAR regulamentar, avaliar e auditar a fixação e 

aplicação das tarifas, nos termos definidos na lei e na regulamentação 

aplicáveis. 

Por último, sublinhe-se que, para que seja alcançada uma partici-

pação ativa dos cidadãos no que respeita à política relativa à descarga 

de águas residuais urbanas. é necessário não só sensibilizá-los para 

estas questões como imputar-lhes os custos do serviço de saneamento 

prestado. Todavia, na generalidade das situações, os sistemas tarifá-

rios aplicados pelas respetivas entidades gestoras não refletem a tota-
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lidade dos custos de gestão498, pelo que, para além de não aplicarem o 

princípio do utilizador-pagador, não fornecem qualquer incentivo para 

um maior envolvimento dos cidadãos no uso eficiente da água e, con-

comitantemente, para uma redução da descarga de águas residuais, o 

que urge corrigir. 

10. FUNDO AMBIENTAL 

O Fundo Ambiental é um instrumento financeiro de política am-

biental que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2017, tendo sido cria-

do através do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto, o qual pre-

vê as suas atribuições e missão. 

O aludido diploma procedeu à extinção do Fundo Português de 

Carbono, do Fundo de Intervenção Ambiental, do Fundo de Proteção 

dos Recursos Hídricos e do Fundo para a Conservação da Natureza e 

da Biodiversidade, tendo-lhes sucedido o Fundo Ambiental em todos 

os direitos e obrigações. Decidiu-se, assim, criar um único Fundo 

Ambiental, concentrando todos os recursos anteriormente atribuídos 

aos diversos fundos existentes, com a finalidade de apoiar transver-

salmente todas as políticas ambientais para a prossecução dos objeti-

___________ 

498 De acordo com a informação constante do site da ERSAR, em 2015, o número de entida-

des gestoras que recuperavam os custos com a provisão dos serviços das águas era clara-

mente insuficiente, sobretudo nos serviços de saneamento, onde apenas cerca de 19% das 

entidades conseguiam recuperar os custos totais. Além disso, dava-se conta de que as si-

tuações de não recuperação de custos se concentravam nas entidades que operavam em 

regime de gestão direta, nomeadamente as câmaras municipais e as associações de muni-

cípios (cfr. www.ersar.pt). Assim, é urgente que os tarifários a praticar permitam a recu-

peração progressiva dos custos inerentes aos serviços prestados, promovendo, dessa for-

ma, comportamentos ambientalmente adequados e dando cumprimento ao princípio do 

utilizador-pagador consagrado na Lei da Água. 

 Destaca-se, contudo, que, de acordo com último Relatório Anual dos Serviços de Águas e 

Resíduos em Portugal de 2019 (RASARP 2019, relativo ao ano de 2018), a cobertura dos 

custos totais das entidades gestoras através dos serviços prestados no domínio das águas 

era de 53% (abastecimento e saneamento); longe ainda dos 100% traçado como objetivo a 

alcançar em 2020, tendo sido identificado este fator com alguma preocupação por parte 

da ERSAR sobre a possibilidade de cumprimento da meta estabelecida. É de realçar que a 

maioria das entidades gestoras das regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve não recupe-

ra os custos com a prestação do serviço de saneamento de águas residuais (cfr. pp. 64 e 

358 do vol. 1 do mencionado relatório). 
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vos nacionais, mas também dos Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável da Agenda 2030499. 

As fontes de financiamento do Fundo Ambiental são várias. Com 

efeito, constituem receitas do Fundo, entre outras: os montantes das 

receitas nacionais de leilões relativos ao Comércio Europeu de Licen-

ças de Emissão e dos leilões para o setor da aviação; uma parcela da 

taxa de recursos hídricos (cfr. art. 18.º, n.º 1, do DL n.º 97/2008, de 

11/06); uma parcela da taxa de gestão de resíduos; a taxa sobre as 

lâmpadas de baixa eficiência energética; a taxa sobre as garantias fi-

nanceiras, obrigatórias ou não, constituídas para assumir a responsabi-

lidade ambiental (previstas no art. 23.º, n.º 2, do DL n.º 147/2008, de 

29/07); as contribuições que, nos termos da lei e das regulamentações 

aplicáveis, visem a sustentabilidade dos serviços urbanos de águas; a 

parcela das coimas que lhe seja afeta nos termos da lei (cfr. art. 70.º da 

Lei n.º 50/2006, de 29/08); o produto de quaisquer outras taxas, con-

tribuições ou impostos que lhe sejam afetos.500 Além disso, o Estado 

pode atribuir-lhe dotação específica através do orçamento do Estado. 

O Fundo Ambiental é um fundo autónomo, sob a tutela da área 

governativa do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, cujo 

objeto consiste no financiamento de entidades, atividades ou projetos 

que cumpram determinados objetivos. Entre os objetivos financiáveis 

destacamos, atento o objeto do nosso estudo: a adaptação às alterações 

climáticas; o uso eficiente da água e proteção dos recursos hídricos; a 

prevenção e reparação de danos ambientais; e a transição para uma 

economia circular. 

Neste quadro, cumpre assinalar que foram identificadas áreas te-

máticas prioritárias e transversais, comuns à generalidade dos setores, 

___________ 

499 Objetivos traçados pelas Nações Unidas, em setembro de 2015, e que vinculam Portugal 

nos seguintes domínios do ambiente: “6. Água Potável e Saneamento”; “11. Cidades e 

Comunidades Sustentáveis”; “12. Produção e Consumo Sustentáveis”; e “13. Ação Cli-

mática”. 
500 A título de informação, refira-se que, em 2019, o Fundo Ambiental arrecadou 418 mi-

lhões de euros, tendo o grau de execução alcançado 95% do valor disponível em orça-

mento. Para 2020, o Fundo Ambiental prevê arrecadar 460,7 milhões de euros, de acordo 

com a estimativa do Governo. 
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entre elas a gestão dos recursos hídricos, dado o seu caraćter estratégi-

co e transversal em termos de adaptação às alterações climáticas em 

Portugal, situação que se concretizou, nomeadamente, através da pu-

blicação do Aviso n.º 8732/2018501, intitulado “Adaptação às altera-

ções climáticas — Recursos Hídricos”. De acordo com o mencionado 

Aviso, convidou-se um conjunto de municípios a candidatarem-se a 

projetos emblemáticos de referência nacional, com carácter demons-

trativo e de replicabilidade, elencando-se, entre os tipos de projetos a 

apoiar, a implementação de soluções de aproveitamento das águas 

residuais tratadas e das águas pluviais e de melhoria da eficiência no 

consumo de água em espaços urbanos (incluindo na rega e manuten-

ção de espaços exteriores), em particular em regiões sujeitas a perío-

dos frequentes de escassez de água. 

De acordo com o Relatório de Atividades e Gestão de 2018, apre-

sentado pelo Fundo Ambiental, este assume-se como um dos princi-

pais instrumentos financeiros da política ambiental, fundamental para 

o cumprimento das metas nacionais e internacionais. No entanto, ana-

lisado o referido Relatório, verifica-se que, no âmbito do aludido Avi-

so n.º 8732/2018, apenas foram recebidas quatro candidaturas, desco-

nhecendo-se se alguma delas respeita às águas residuais tratadas. 

Saliente-se, todavia, que o Fundo Ambiental, ao abrigo do Despa-

cho n.º 730-A/2018, de 11 de janeiro502, apoia vários projetos através 

de protocolos, nomeadamente, no que mais releva para o nosso estu-

do, nas áreas dos recursos hídricos e da economia circular. Assim, no 

âmbito dos recursos hídricos, foram celebrados seis protocolos, desig-

nadamente com a APA, com o objetivo de apoiar financeiramente 

projetos nessa área e de proteção costeira. 

Em face do exposto, e apesar da relevância que o Fundo Ambien-

tal possa vir a revestir-se no setor das águas residuais, não se conhece, 

até ao momento, com exceção do Projeto do Rio Tejo, já mencionado, 

___________ 

501 Publicado na 2.ª série do Diário da República, de 27/06/2018. 
502 Com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 6811-A/2018, de 10/07. 
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grandes contribuições do mesmo para combater a pressão que a des-

carga das águas residuais representa para o ambiente. 

11. BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Efetuado este breve périplo em torno dos intervenientes principais 

no domínio da água, podemos concluir que o universo das águas dis-

põe de diferentes entidades, mas entre elas destaca-se, pelas suas di-

versas e específicas atribuições, a APA, a qual concentra a maior parte 

das funções essenciais no que respeita à sua gestão. De facto, como 

vimos, é a APA que exerce as funções de Autoridade Nacional da 

Água, nos termos e para os efeitos do estatuído na Lei da Água. Além 

disso, é a APA que intervém quer na definição e execução da política 

dos recursos hídricos – através do planeamento e ordenamento dos 

recursos hídricos e dos usos das águas, da gestão das regiões hidrográ-

ficas, da emissão dos títulos de utilização dos recursos hídricos não 

marinhos – quer, ainda, na fiscalização do cumprimento da sua aplica-

ção. Assiste-se, com efeito, a uma elevada concentração de poderes, 

derivada da reforma da administração pública e do objetivo de redu-

ção da despesa pública do país. 

No entendimento do legislador, a concentração de poderes na 

APA permite uma maior coordenação, harmonização e simplificação 

de procedimentos, com o consequente aumento de eficiência e eficá-

cia dos serviços prestados. Todavia, na opinião da doutrina, essa con-

centração não era desejável e contraria, nomeadamente, o princípio da 

subsidiariedade. 

Acresce que a participação da sociedade civil no âmbito da gestão 

das águas, tão enfatizada pela DQA, fica resumida essencialmente ao 

planeamento, não existindo informação pública disponível no que 

respeita aos usos e à gestão das águas e, em concreto, no que concerne 

à matéria da descarga de águas residuais, as licenças existentes e o 

controlo efetuado. Ademais, o Conselho Nacional da Água, órgão 

consultivo do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, limita-se 

a formular recomendações e a aconselhar decisões ao nível da política 

das águas. Por sua vez, os Conselhos de Região Hidrográfica aconse-
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lham no âmbito dos planos de gestão, mas dispõem de parco poder de 

decisão. 

Em suma, assistimos não só a uma elevada centralização das ma-

térias relativas à gestão das águas, mas também a uma fraca informa-

ção disponível, designadamente no que concerne à atuação da APA 

relativamente à proteção do domínio hídrico face às descargas de 

águas residuais. A título exemplificativo, desconhece-se o número e 

os vários tipos de licenças de descarga existentes, as taxas de recursos 

hídricos cobradas, se existe, ou não, uma integração satisfatória dos 

custos ambientais no valor das taxas, etc. 

Ora, sabemos que, na política ambiental, quanto maior for o en-

volvimento de todos os atores, incluindo a sociedade civil, maiores 

serão os benefícios que se poderão alcançar. Só uma consciencializa-

ção para os problemas específicos existentes poderá promover e in-

centivar as necessárias mudanças de comportamento e a implementa-

ção das medidas necessárias à proteção, conservação e recuperação 

dos recursos hídricos. Assim, no nosso entendimento, é mister, apro-

ximar as decisões dos cidadãos e, em simultâneo, aumentar a informa-

ção, bem como a possibilidade de participação, nomeadamente no 

regime jurídico de atribuição das licenças de descarga. Na verdade, 

somos da opinião de que só um processo transparente, com ampla 

participação pública, dos vários stakeholders503 nas distintas formas 

de tutela, poderá ajudar a alcançar os objetivos ambientais, traçados 

pela DQA e pela Lei da Água, de obter um bom estado para todas as 

massas de água. 

___________ 

503 Designadamente, administração local, empresas e associações cuja atividade provoque 

um impacto significativo nos recursos hídricos, entidades gestoras do saneamento de 

águas residuais, organizações não governamentais, organizações que representem interes-

ses relacionados com a água (por exemplo, de regantes, de agricultores, de aquicultores, 

etc.), instituições de ensino e investigação, universidades, ordens e associações profissio-

nais, cidadãos em geral. 



CAPÍTULO VI – O REGIME 

JURÍDICO DAS DESCARGAS 

DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Introdução 

O saneamento, encarado como a recolha de águas residuais e res-

petiva condução das mesmas para locais fora da cidade, surgiu, desde 

tempos remotos da civilização, como meio de proteger a saúde das 

pessoas.504 Este enfoque mantém-se ainda hoje em vigor. Com efeito, 

a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou, em 2010, o acesso à 

água potável e ao saneamento um direito humano essencial ao pleno 

gozo da vida e de todos os outros direitos humanos.505 

Sem prejuízo do afirmado, o aumento das pressões que fomos in-

fligindo sobre o ambiente, e em concreto sobre as águas, bem como a 

progressiva tomada de consciência sobre as questões ambientais, de-

terminou a evolução e revolução do conceito de saneamento. Assim, 

este passou a ser visto, também, como um meio de proteção dos recur-

sos hídricos e do solo, enquanto componentes ambientais. A este pro-

pósito, cumpre referir que, no âmbito dos Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável e da Agenda 2030, plano centrado nas pessoas mas 

também no Planeta (integrando a dimensão ambiental), foi especifi-

camente dedicado a esta matéria o Objetivo 6 – “Água potável e sane-

amento”, com o qual se pretende garantir a disponibilidade e a gestão 

___________ 

504 As civilizações grega e romana são um exemplo do desenvolvimento de técnicas para a 

recolha e condução das águas residuais urbanas. 
505 Não obstante, ainda hoje existe um largo número da população mundial, principalmente 

nos países subdesenvolvidos, que não usufrui de saneamento. Ver relatório da UNICEF e 

da OMS de 2017, no qual se afirma que 2,4 milhões de pessoas ainda não dispõem de sa-

neamento. 
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sustentável da água potável e do saneamento para todos. Estabelece-

se, nomeada e especificamente, que até 2030 deverá melhorar-se a 

qualidade da água, reduzindo-se a poluição, eliminando descargas e 

minimizando a libertação de produtos químicos e substâncias perigo-

sas, reduzindo para metade a proporção de águas residuais não trata-

das e aumentando substancialmente a reciclagem e a reutilização, a 

nível global.506 

Efetivamente, o saneamento, encarado como o conjunto de opera-

ções que tem por objeto e fim a recolha e o tratamento das águas resi-

duais, constitui um dos aspetos essenciais do combate à poluição do 

domínio hídrico. 

MARTÍN MATEO tinha uma conceção de saneamento em senti-

do amplo. No seu entendimento, e de acordo com as exigências e 

normas comunitárias, o conceito abrange, hoje, um conjunto complexo 

de operações, desde a recolha das águas residuais à sua condução por 

coletores para as estações de tratamento e respetiva descarga, incluin-

do, ainda, a possibilidade de reutilização das águas tratadas e, final-

mente, a deposição adequada das lamas.507 Em sentido diferente, 

SETUÁIN MENDÍA refere-se ao saneamento como um “macrocon-

ceito”, que engloba também uma pluralidade de atuações. Porém, na 

sua opinião, a descarga, a reutilização e a aplicação das lamas não 

fazem parte do mesmo. Para esta autora, o saneamento engloba a re-

colha das águas residuais, a sua condução até lugar adequado e respe-

tivo tratamento, tendo como fim um único objetivo: “eliminar, na 

medida do possível, e antes de proceder à descarga, o conteúdo con-

___________ 

506 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU foram definidos em 2015, com 

uma visão clara para 2030. A resolução da ONU adotada, intitulada “Transformar o nos-

so mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável” (A/RES/70/1), entrou em vigor 

a 1 de janeiro de 2016, tendo sido aprovada a 25 de setembro de 2015, por unanimidade, 

por 193 Estados. 
507 Ver MARTÍN MATEO, Ramon, Tratado de Derecho ambiental, vol. II, Ed. Trivium, 

Madrid, 1992, p. 67. 
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taminante das águas a fim de conseguir um aumento significativo do 

nível qualitativo do nosso meio hídrico.”508 

Quer se opte por um conceito mais amplo ou mais estrito de sane-

amento, o certo é que, com o objetivo de assegurar, entre outros, a 

qualidade e a proteção da água em termos ecológicos, o legislador 

vem definindo vários tipos de normas para as diferentes operações de 

saneamento ou com ele conexas. Nelas incluem-se as regras específi-

cas relativas à descarga de águas residuais. Com efeito, tais normas 

constituem, atualmente, um aspeto essencial da política de defesa da 

qualidade das águas. 

O primeiro texto internacional que evidencia o interesse da Co-

munidade Internacional pela proteção dos recursos hídricos, e em 

concreto pela depuração das águas residuais, foi, como já demos con-

ta, a Carta da Água, nomeadamente no seu princípio quinto, que, sob a 

epígrafe “Quando a água, depois de utilizada, volta ao meio natural, 

não deve comprometer as utilizações ulteriores que dela se farão, 

quer públicas quer privadas”, estabelece: 

“A poluição é uma alteração, geralmente provocada pelo 

homem, da qualidade da água, que a torna imprópria ou 

perigosa para o consumo humano, para a indústria, 

agricultura, pesca e atividades recreativas, para os ani-

mais domésticos e para a vida selvagem. 

O lançamento de resíduos ou de águas utilizadas que 

provoquem poluições de ordem física, química, orgânica, 

térmica ou radioativa não deve pôr em perigo a saúde 

pública e deve ter em conta a aptidão das águas para os 

assimilar (por diluição ou autodepuração). Os aspetos 

sociais e económicos dos métodos de tratamento das 

águas revestem grande importância.” 

___________ 

508 SETUÁIN MENDÍA, Beatriz, El saneamento de las aguas residuales en el ordenamiento 

español. Régimen jurídico, Colección Derecho Público, Editorial Lex Nova, junho 2002, 

p. 43. 
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Pouco tempo depois, a partir da década de 70 do século XX, a re-

gulamentação da descarga das águas residuais e a luta contra a polui-

ção numa perspetiva ecológica foi também, como observamos, um 

dos alvos principais da política ambiental da UE. A legislação comu-

nitária em matéria de águas, constitui um dos conjuntos normativos 

mais desenvolvidos e complexos do direito comunitário. Nesse âmbi-

to, e como já referimos, ainda que tenham sido adotadas várias direti-

vas que, de modo indireto, possam ter contribuído para a proteção do 

domínio hídrico, a primeira legislação que surgiu para controlar as 

descargas de certas substâncias perigosas foi a Diretiva 76/464/CEE. 

Mais tarde, foi com a aprovação da Diretiva 91/271/CEE, ainda hoje 

em vigor, que se regulou especificamente o saneamento e a depuração 

das águas residuais, a que se seguiu a adoção da emblemática DQA. 

Esta diretiva, em conjunto com a Diretiva das Águas Residuais e ou-

tros diplomas, como já dissemos, constituem o núcleo da política de 

defesa da qualidade da água, tendo a DQA, como preocupação, entre 

outras, o controlo das descargas com o objetivo da sua eliminação ou 

progressiva diminuição, com vista a alcançar o bom estado ecológico 

de todas as águas. Com efeito, conforme já foi referido e como salien-

ta MOLINOS-SENANTE, “apesar do texto da DQA não conter qual-

quer referência expressa ao saneamento das águas, os objetivos e 

princípios nela contidos devem presidir a qualquer política relacio-

nada com os recursos hídricos”.509 

Portugal, enquanto Estado membro da UE, procedeu, como já 

afirmamos, à transposição das várias diretivas que foram sendo adota-

das no domínio das águas. Contudo, como tivemos oportunidade tam-

bém de referir, Portugal não tem sido um país exemplar neste domí-

nio, sendo certo que as águas residuais e a poluição dos rios continu-

am, ainda hoje, a revelar um desafio e uma inquietante preocupação 

na nossa sociedade, como nos refere, de forma crítica e contundente, 

___________ 

509 MOLINOS SENANTE, Maria, SALA GARRIDO, Ramón e HERNÁNDEZ SANCHO, 

Francesc, “Marco Jurídico del saneamiento y tratamiento de aguas residuales: evolución 

en el derecho comunitário, estatal y autonómico”, 2012, 

https://huespedes.cica.es/gimadus/23/05_marco_juridico_del_saneamiento.html (consul-

tado em 25/02/2019), p. 4. 

https://huespedes.cica.es/gimadus/23/05_marco_juridico_del_saneamiento.html
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SCHMIDT.510 De facto, de acordo com as informações prestadas por 

Portugal à Comissão relativamente à primeira geração dos PGRH,511 

“atingiram-se” os seguintes resultados: 

– o estado ecológico bom ou excelente registou-se em 57% das 

massas de água de superfície naturais e apenas em 28% das 

massas de água fortemente modificadas ou artificiais; 

– o bom estado químico foi alcançado por apenas 27% das 

massas de água de superfície (desconhecendo-se, contudo, o 

estado de 72% das águas), por 30 % das massas de água for-

temente modificadas ou artificiais (desconhecendo-se o esta-

do de 70% dessas águas) e por 83% das massas de água sub-

terrâneas.512 

Além disso, nas referidas informações, Portugal deu conta de que 

as fontes tópicas de poluição afetavam 27% das massas de água. 

Todavia e não obstante os números apresentados, saliente-se que, 

de acordo com o atual Plano Estratégico Nacional de Abastecimento 

de Águas e de Saneamento de Águas Residuais (PENSAAR 2020 – 

Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de águas e sane-

amento de águas residuais),513 e apesar do objetivo de servir 90% da 

___________ 

510 SCHMIDT, Luísa, Portugal: ambientes de mudança: erros, mentiras e conquistas, Lis-

boa, Temas e Debates, 2016. 
511 Planos esses que, segundo a Comissão, apresentavam deficiências, designadamente quan-

to à monitorização, às metodologias para a avaliação do estado das águas e na ligação en-

tre os fatores de pressão e os programas de medidas (Documento de trabalho dos serviços 

da Comissão intitulado “Avaliação da aplicação da legislação ambiental da UE – Relató-

rio sobre Portugal”, SWD (2017) 54 final, Bruxelas, 03/02/2017, p. 20). 
512 Documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado “Avaliação da aplicação da 

legislação ambiental da UE – Relatório sobre Portugal”, SWD (2017) 54 final, Bruxelas, 

03/02/2017, p. 20. 

 Todavia, de acordo com os números da APA, de 2013, publicados no âmbito dos primei-

ros PGRH, a percentagem de massas de água com estado ecológico superior ou igual a 

“Bom” era de de 53%, e a percentagem de massas de água com estado ecológico “Inferior 

a Bom” era de 39%, sendo certo que cerca de 8% das massas de água não haviam sido 

classificadas. 
513 O PENSAAR foi aprovado pelo Despacho n.º 4385/2015, publicado no DR, 2.ª série, de 

30/04/2015. Este plano estratégico encontra-se atualmente em vigor no período 2014-

2020, dando continuidade às estratégias anteriores estabelecidas para o setor do abasteci-

mento de água e saneamento de águas residuais, visando garantir a continuidade, univer-

salidade, qualidade e sustentabilidade na prestação destes serviços públicos. O 

PENSAAR estabeleceu 19 objetivos operacionais para 2020, assentes em cinco eixos: i) 
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população com sistemas públicos de saneamento de águas residuais 

não ter sido atingido no âmbito do plano anterior,514 considera-se que 

ele não deve constituir, no futuro, um objetivo em si mesmo! Preocu-

pado em assegurar a sustentabilidade económica e financeira dos sis-

temas públicos de saneamento, o PENSAAR defende que o aumento 

do atendimento deverá contar com soluções técnicas individuais ade-

quadas, ou de baixo custo, em zonas com uma densidade populacional 

muito baixa e que tornem os investimentos económica e socialmente 

sustentáveis. De facto, analisado o novo Plano Estratégico, e compa-

rando com o seu antecessor, é notória a mudança de paradigma quanto 

ao acesso ao sistema de saneamento de águas residuais. O que, agora, 

se pretende assegurar não é a universalidade do sistema, mas a sua 

sustentabilidade económica e financeira, “esquecendo-se” a essencia-

lidade das questões ambientais. Esta alteração é “justificada” pela 

grave situação financeira e económica do país. 

Ora, embora os estudos elaborados no âmbito dos PGRH nem 

sempre permitam estabelecer uma relação causa-efeito entre a melho-

ria do nível dos sistemas de recolha, transporte e tratamento das águas 

residuais urbanas e os resultados obtidos, parece-nos insofismável que 

os progressos que foram sendo alcançados, ao nível do tratamento das 

águas residuais urbanas implementados nos últimos anos, têm contri-

buído para a melhoria do estado das massas de água. Aliás, a esse 

propósito, e corroborando o nosso entendimento, cumpre destacar que 

 
proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água; ii) melhoria da quali-

dade dos serviços prestados; iii) otimização e gestão eficiente dos recursos; iv) sustentabi-

lidade económico-financeira e social; e v) condições básicas e transversais. 
514 Tendo atingido, em 2011, 78% de cobertura a nível de tratamento e 81% relativamente à 

recolha de águas residuais (cfr. PENSAAR 2020, no site da APA, vol. 1, p. 16, figura 1). 

O PENSAAR 2020 acrescenta que a população que ainda não dispõe de saneamento de 

águas residuais se encontra, na sua maioria, localizada em regiões de baixa densidade po-

pulacional, com pequenos aglomerados urbanos ou servidos por entidades gestoras de pe-

quena dimensão, em que o custo unitário de um serviço público em rede é superior à mé-

dia nacional e a capacidade financeira da população insuficiente para assegurar a recupe-

ração desses custos. Nesse seguimento, afirma que o objetivo traçado para o saneamento 

de águas residuais pelo plano anterior terá sido ambicioso e não sustentável do ponto de 

vista económico. Consideramos censurável esta situação, pois não parece terem sido pon-

derados os interesses e custos ambientais em questão, uma vez que nada se diz sobre essa 

matéria. 
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o PENSAAR, no balanço que faz relativamente à aplicação do Plano 

Estratégico que o antecedeu, afirma que o investimento no tratamento 

de águas residuais teve uma repercussão positiva na qualidade das 

águas balneares. Afirma mesmo que “a evolução da melhoria da qua-

lidade das águas balneares está diretamente relacionada com a cons-

trução ou remodelação dos sistemas de saneamento e tratamento das 

águas residuais urbanas.”515 E realça, ainda, que o impacto positivo 

na qualidade das massas de água continentais também foi notório, 

embora de forma menos evidente, devido aos efeitos da poluição com 

origem noutros setores, e aliado ao aumento da informação sobre a 

qualidade das massas de água, que veio evidenciar problemas não 

quantificados no passado. 

Destaque-se, por fim, que, de acordo com o terceiro Relatório de 

acompanhamento da execução do PENSAAR, elaborado em 2018, em 

cerca de 45% das massas de água superficiais com estado inferior a 

bom ou desconhecido, o setor urbano foi identificado como uma das 

pressões significativas.516 Daí a importância do cumprimento das re-

gras relativas à descarga das águas residuais urbanas, a par, obviamen-

te, das normas respeitantes às descargas de substâncias perigosas. 

É neste contexto que estudaremos o atual regime jurídico da des-

carga das águas residuais, procurando refletir sobre as questões jurídi-

cas da sua génese e implementação. 

1. QUADRO LEGISLATIVO BASE SOBRE AS ÁGUAS 

1.1. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 

Portugal foi um dos primeiros países a consagrar, a nível consti-

tucional, a proteção do ambiente, abrangendo, desde logo, a promoção 

do aproveitamento racional dos recursos naturais, onde se incluem as 

águas. De facto, foi pioneiro, à escala europeia, ao prever na Consti-

___________ 

515 PENSAAR 2020, publicado em 2015, disponível no site da APA, vol. I, p. 32. Aí podem 

consultar-se quadros sobre a evolução da qualidade das águas balneares interiores e cos-

teiras desde 1993 e 1991, respetivamente, até 2012. 
516 Terceiro Relatório de Avaliação Anual do PENSAAR 2020, publicado em 19/12/2018, 

disponível no site da APA, p. 61. 
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tuição de 1976 a necessidade de proteção do ambiente no artigo 

66.º.517 Além disso, a Constituição da República Portuguesa (CRP), 

dado o teor do mencionado normativo, consagrou o direito ao ambien-

te, de forma inédita, como um direito constitucional fundamental.518 

Efetivamente, GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, a este 

propósito, em comentário ao artigo que então instituiu o direito do 

ambiente, salientam: “O direito ao ambiente constitui uma relativa 

originalidade em direito constitucional comparado; mas constitui 

certamente uma originalidade absoluta nos termos em que é garanti-

do (…)”. Com efeito, explicitam, estabelecem-se direitos positivos e 

negativos, isto é, por um lado, o Estado tem de agir no sentido de de-

fender o ambiente e de controlar todas as ações poluidoras, e, por ou-

tro, todos se devem abster de prejudicar o ambiente, conferindo-se aos 

cidadãos o direito de cessação de qualquer ação que atente contra o 

ambiente.519 

Analisemos, então, antes do mais, as normas constantes da nossa 

Constituição relativas ao ambiente e aos recursos hídricos, no âmbito 

das quais se enquadra o Regime Jurídico das Descargas de Águas Re-

siduais que vem sendo adotado, ainda que, essencialmente, por impe-

rativo do direito da UE. 

A CRP dispõe, atualmente, de várias normas com referências ao 

ambiente, encontrando-se a sua maioria incluída na parte relativa à 

organização do Estado. Deste modo, é o poder executivo quem detém 

a tarefa fundamental na área do ambiente e na proteção das águas. 

___________ 

517 É de realçar que, em 1976, apenas 17% da população tinha acesso a saneamento, ainda 

sem tratamento das águas residuais (Cfr. inter alia, o trabalho detalhado de PATO, João, 

História das Políticas Públicas de Abastecimento e Saneamento de Águas em Portugal, 

outubro de 2011, em www.ersar.pt., pp. 18-19). 
518 O carácter vanguardista da nossa Constituição influenciou outros ordenamentos jurídicos, 

designadamente o espanhol, como o salienta MARTÍN MATEO, Ramon, Tratado de De-

recho Ambiental, vol. I, Ed. Trivium, Madrid, 1991, p. 106. 
519 GOMES CANOTILHO, J.J. e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portugue-

sa Anotada, Coimbra Editora, volume I, 2.ª edição revista e ampliada, 1984, p. 348. 

 Sobre o direito do ambiente como um direito subjetivo e sua evolução, poderá ver-se 

GOMES CANOTILHO, J.J., “O Direito ao Ambiente como Direito Subjectivo”, A Tutela 

Jurídica do Meio Ambiente: presente e futuro, Universidade de Coimbra, Boletim da Fa-

culdade de Direito, Coimbra Editora, 2005, pp. 47-57. 
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Fazendo um breve périplo pela Lei Fundamental, cumpre referir, 

desde logo, nas normas introdutórias, o disposto em algumas das alí-

neas do artigo 9.º, em que se atribuiem ao Estado tarefas fundamen-

tais, como “defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos 

naturais e assegurar um correto ordenamento do território” (al. e); 

atribuindo-se-lhe, igualmente, a promoção do bem-estar e qualidade 

de vida do povo, bem como a efetivação dos direitos económicos, 

sociais, culturais e ambientais (al. d)520. Por outro lado, o ambiente é 

ainda mencionado no âmbito do direito à proteção da saúde (cfr. art. 

64.º, n.º 2, al. b). Todavia, a disposição nuclear em matéria de ambien-

te continua a ser o artigo 66.º, intitulado “Ambiente e qualidade de 

vida”, ainda que tenha deixado de ser este normativo a prever o direito 

dos cidadãos de reagirem contra os atentados ou danos iminentes ao 

ambiente. Esta norma prevê que todos têm direito a um ambiente de 

vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o de-

fender. Além disso, estatui que incumbe ao Estado assegurar o direito 

ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, por meio 

de organismos próprios, mas com o envolvimento e a participação dos 

cidadãos. Nesse contexto, e com interesse para o objeto do nosso es-

tudo, estabelece, designadamente, a necessidade de prevenção e con-

trolo da poluição e a promoção do aproveitamento racional dos recur-

sos naturais, de modo a salvaguardar a sua capacidade de renovação e 

a estabilidade ecológica [cfr. art. 66.º, n.º 2, als. a) e d)]. 

Apesar da referida norma não prever, atualmente, como refe-

rimos, o direito dos cidadãos de reação contra quaisquer situações 

nocivas para o ambiente, tal direito encontra-se, do mesmo modo, 

plasmado sob o artigo 52.º, n.º 3, alínea a), atendendo à natureza cole-

tiva do bem constitucionalmente protegido. De facto, esta norma con-

fere a todos os cidadãos (pessoalmente ou através de associações de 

defesa dos interesses em causa) o direito de ação popular, independen-

___________ 

520 A introdução dos direitos ambientais nesta alínea ocorreu com a revisão constitucional de 

1997, sendo objetivo do legislador reforçar e destacar o Estado de direito ambiental. Para 

aprofundamento desta questão pode consultar-se GOMES CANOTILHO, J.J. e VITAL 

MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Coimbra Editora, volume I, 

4.ª edição revista, 2007, p. 279. 
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temente do seu interesse pessoal na questão,521 para prevenir, cessar 

ou perseguir as infrações contra a qualidade de vida e a preservação 

do ambiente, nele se incluindo o direito de peticionar uma indemniza-

ção a favor do lesado ou lesados. Assim, configura-se, de modo incon-

testável, no nosso ordenamento jurídico, o estabelecimento de um 

verdadeiro direito fundamental ao ambiente.522 

Não obstante, atento o conteúdo do atual artigo 66.º, podemos 

afirmar que os desideratos aí contidos estão bastante dependentes da 

atuação do Estado, não criando, per se, direitos subjetivos. É o artigo 

52.º que estabelece um direito subjetivo, constituindo um importante 

instrumento de proteção do ambiente e, consequentemente, de qual-

quer iniciativa de proteção da qualidade das águas. 

Continuando o nosso iter pela CRP, cumpre fazer menção ao es-

tatuído no artigo 81.º, alíneas m) e n) – integrado na parte da “Organi-

zação económica”, um preceito de natureza programática. Nos termos 

do disposto na alínea m), incumbe prioritariamente ao Estado “adotar 

uma política nacional de energia, com preservação dos recursos na-

turais e do equilíbrio ecológico”, fazendo-se, deste modo, no nosso 

entendimento, uma referência, ainda que indireta, à necessária prote-

ção e conservação dos recursos naturais, entre eles a água. Reconhece-

se, na verdade, o impacto do setor da energia sobre os recursos natu-

rais, impondo-se, assim, em consonância com a preservação do ambi-

ente (prevista no art. 66.º), a necessária articulação entre ambos. 

Por sua vez, a alínea n) do mesmo normativo dispõe que o Estado 

deve “adotar uma política nacional da água, com aproveitamento, 

planeamento e gestão racional dos recursos hídricos”, o que signifi-

ca, como afirmam lapidarmente GOMES CANOTILHO e VITAL 

___________ 

521 O direito de ação popular, para defesa, essencialmente, de interesses difusos (pertencentes 

a toda a comunidade), encontra-se definido pela Lei n.º 85/95, de 31/08 (com as altera-

ções introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 02/10), sendo de realçar que não 

são exigidos preparos pelo exercício deste direito, ficando o autor isento do pagamento de 

custas em caso de procedência parcial do pedido (cfr. art. 20.º do referido diploma). 
522 Sobre a consagração constitucional do direito ao ambiente como um direito fundamental, 

pode ver-se GOMES CANOTILHO, J.J. e VITAL MOREIRA, op. cit., 2007, pp. 845-

846. 
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MOREIRA,“uma radical mudança na compreensão da natureza jurí-

dica das águas, designadamente com a aceitação de um estatuto pu-

blicístico, em detrimento da sua regulação civilística.”523 

Ademais, o artigo 90.º estabelece, também, que os planos de de-

senvolvimento económico e social têm por objetivo promover o cres-

cimento económico, o desenvolvimento harmonioso e integrado dos 

diversos setores e regiões e, designadamente, a preservação do equilí-

brio ecológico, a defesa do ambiente e a qualidade de vida. Deste mo-

do, procura-se que através do planeamento económico se garanta, 

igualmente, a efetivação de outros direitos, como é o caso do direito 

do ambiente. 

Em conformidade com as tarefas que o Estado detém no âmbito 

do direito do ambiente, pode também vislumbrar-se uma preocupação 

ambiental, ainda que tangencial, no disposto no artigo 93.º, n.º 1, alí-

nea d), respeitante aos objetivos da política agrícola, ao afirmar-se que 

os mesmos devem “assegurar o uso e a gestão racionais dos solos e 

dos restantes recursos naturais, bem como a manutenção da sua ca-

pacidade de regeneração”. 

Por fim, importa fazer alusão à competência legislativa sobre o 

ambiente. Dispõe o artigo 165.º, n.º 1, alínea g), que é da exclusiva 

competência da Assembleia da República, salvo autorização ao Go-

verno (reserva relativa), legislar sobre as “bases do sistema de prote-

ção da natureza e do equilíbrio ecológico”. 

Em suma, são vários os preceitos constitucionais relativos ao am-

biente, aos recursos naturais e, consequentemente, à agua, com o obje-

tivo, entre outros, de proteção dos recursos hídricos. 

Assim, podemos afirmar que a proteção da qualidade das águas e 

a depuração das águas residuais (temas que nos ocupam), enquanto 

___________ 

523 GOMES CANOTILHO, J.J. e VITAL MOREIRA, op. cit., 2007, p. 972. 

 No entanto, como vimos, continuam a existir águas particulares, reguladas no Código 

Civil e em legislação avulsa. 
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obrigações relacionadas com a proteção do ambiente, constituem, 

mais do que um direito de todos os cidadãos, um dever com garantia 

constitucional. 

1.2. A LEI DE BASES DA POLÍTICA DO AMBIENTE 

Foi no contexto acabado de descrever que, dando cumprimento ao 

disposto nos artigos 9.º e 66.º da CRP, se aprovou, em 1987, a primei-

ra Lei de Bases do Ambiente (LBA),524 a qual viria a ser revogada e 

substituída pela Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, atualmente em vigor, 

que define as Bases da Política de Ambiente (LBPA), e a que nos re-

feriremos mais adiante. 

A LBA foi considerada uma das principais etapas no Direito do 

Ambiente em Portugal e uma lei inovadora. De facto, atento o pano-

rama ambiental que naquela altura se registava no país, sendo escassa 

a legislação então existente no domínio do ambiente, a mencionada lei 

desenhou um quadro legislativo global bastante avançado, mesmo 

quando comparado com a legislação da UE. Todavia, esgotado o pra-

zo de um ano, após a sua entrada em vigor, prazo previsto para a pu-

blicação de todos os diplomas legais necessários à sua regulamentação 

(cfr. art. 51.º), e decorridas mais de duas décadas, encontravam-se 

ainda por regulamentar vários aspetos decisivos para a sua integral 

aplicação prática. Situação gerou desentendimento na doutrina quanto 

à aplicabilidade de algumas das suas normas.525 

___________ 

524 Lei n.º 11/87, de 07/04. 
525 A título exemplificativo, refira-se que PEREIRA REIS considerava que o disposto nos 

artigos 41.º e 43.º da LBA (relativos, respetivamente, à responsabilidade civil objetiva e 

ao seguro de responsabilidade civil) não estava em vigor por falta de regulamentação 

(PEREIRA REIS, João, Lei de Bases do Ambiente. Anotada e Comentada, Almedina, Co-

imbra, 1992, pp. 88-89 e 93-94). E, em sentido diverso, PEREIRA DA SILVA afirmava 

que o problema dos mencionados artigo 41.º e 43.º da LBA não decorria da ausência de 

legislação específica, mas da falta de vontade política de consagrar um sistema de seguro 

obrigatório (PEREIRA DA SILVA, Vasco, Verde Cor de Direito. Lições de Direito do 

Ambiente, Almedina, Coimbra, 2002, pp. 266-268). 

 Defendendo a tese quanto à vigência da responsabilidade objetiva, pode ver-se FREITAS 

DO AMARAL, Diogo, “Lei de Bases do Ambiente e Lei das Associações de Defesa do 

Ambiente”, in Direito do Ambiente: comunicações apresentadas no Curso realizado no 
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Na verdade, a LBA foi precursora no ordenamento jurídico por-

tuguês em matérias tão importantes como o estabelecimento dos prin-

cípios da prevenção, do poluidor-pagador, da participação, da procura 

do nível mais adequado da ação (mais tarde, internacionalmente con-

sagrado como o princípio da subsidiariedade), ou da interligação da 

política ambiental com outras políticas com impacte ambiental e, ain-

da, na criação de institutos jurídicos, ao nível do direito ambiental, 

como o da responsabilidade objetiva. Com efeito, tendo em conside-

ração a dificuldade de ressarcimento dos danos causados ao ambiente 

no âmbito do princípio geral existente em matéria de responsabilidade 

civil, baseado na culpa do agente, apenas existindo obrigação de in-

demnizar, independentemente de culpa, nos casos expressamente pre-

vistos na lei, um dos aspetos mais inovadores e relevantes que a LBA 

introduziu consistiu na responsabilidade objetiva ou pelo risco. Ou 

seja, a possibilidade de o agente que causasse danos significativos no 

ambiente, em virtude de uma ação especialmente perigosa, embora 

respeitando a legislação aplicável, se constituísse na obrigação de in-

demnizar, independentemente de culpa. Nesse quadro, e como corolá-

rio da responsabilidade objetiva, a LBA estipulou, no artigo 43.º, a 

obrigação de todos aqueles que exercessem atividades que envolves-

sem alto grau de risco para o ambiente, e como tal viessem a ser clas-

sificados, efetuassem um seguro de responsabilidade civil. Porém, à 

semelhança de muitas outras matérias, o legislador não procedeu nem 

à regulamentação da responsabilidade objetiva nem à classificação das 

atividades consideradas de elevado risco para o ambiente, tarefa que 

deveria ter ocorrido dentro do previsto prazo de um ano, que não foi 

respeitado. 

Não obstante, a LBA, em conjunto com a CRP, constituiu o en-

quadramento legal para a receção, no nosso ordenamento jurídico in-

terno, de grande parte do normativo de direito ambiental da UE, de-

signadamente no domínio da água. 

Quando a LBA contava com mais de 25 anos de existência, reco-

nheceu-se a necessidade da sua revisão. É de salientar, contudo, que já 

 
Instituto Nacional de Administração (17 a 28 de maio de 1993), AAVV, INA, Oeiras, 

1994, p. 372. 
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desde 1994 que FREITAS DO AMARAL considerava que a LBA se 

encontrava ultrapassada, em virtude da sua elevada subordinação aos 

interesses dos cidadãos, revelando uma conceção claramente antropo-

cêntrica.526 De facto, tendo em consideração a evolução do Direito do 

Ambiente, e atendendo aos significativos desenvolvimentos regista-

dos, quer a nível nacional quer na UE, procedeu-se, então, à aprova-

ção da já mencionada Lei n.º 19/2014 – LBPA. Esta lei introduz no-

vos e inovadores mecanismos legais, designadamente para o combate 

à degradação dos recursos naturais e aos impactes negativos das ativi-

dades humanas no meio ambiente. A LBPA caracteriza-se por uma 

significativa simplificação e sistematização das matérias quando com-

parada com a anterior LBA, adaptando-se à legislação ambiental en-

tretanto aprovada e atualizando conceitos, princípios e instrumentos 

da política de ambiente. 

A Lei n.º 19/2014 define as Bases da Política de Ambiente do Es-

tado e desenvolve-se essencialmente ao longo de cinco capítulos (dis-

pondo apenas de 24 artigos), a saber: 

– Capítulo I – Âmbito, objetivos e princípios gerais da política 

de ambiente; 

– Capítulo II – Direitos e deveres ambientais; 

– Capítulo III – Âmbito de aplicação da política de ambiente; 

– Capítulo IV – Conciliação da política de ambiente com ou-

tras políticas setoriais; e 

– Capítulo V – Instrumentos da política de ambiente. 

Nos termos do previsto no artigo 2.º, a política de ambiente tem 

como fim: 

“a efetivação dos direitos ambientais através da promo-

ção do desenvolvimento sustentável, suportada na gestão 

adequada do ambiente, em particular dos ecossistemas e 

dos recursos naturais, contribuindo para o desenvolvi-

mento de uma sociedade de baixo carbono e uma ‘eco-

nomia verde’, racional e eficiente na utilização dos re-

___________ 

526 FREITAS DO AMARAL, Diogo, “Introdução” à obra coletiva Direito do Ambien-

te:comunicações apresentadas no Curso realizado no Instituto Nacional de Administra-

ção (17 a 28 de maio de 1993), AAVV, INA, Oeiras, 1994, p. 17. 
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cursos naturais, que assegure o bem-estar e a melhoria 

progressiva da qualidade de vida dos cidadãos.” 

É ao Estado que incumbe: 

“a realização da política de ambiente, tanto através da 

ação direta dos seus órgãos e agentes nos diversos níveis 

de decisão local, regional, nacional, europeia e interna-

cional, como através da mobilização e da coordenação 

de todos os cidadãos e forças sociais, num processo par-

ticipado ou de participação conjunta e assente no pleno 

exercício da cidadania ambiental.” 

A atual lei mantém o princípio geral de que “todos têm direito ao 

ambiente e à qualidade de vida, nos termos constitucional e interna-

cionalmente estabelecidos”. E define o direito ao ambiente como o: 

“direito de defesa contra qualquer agressão à esfera 

constitucional e internacionalmente protegida de cada 

cidadão, bem como o poder de exigir de entidades públi-

cas e privadas o cumprimento dos deveres e das obriga-

ções, em matéria ambiental, a que se encontram vincula-

das nos termos da lei e do direito” (cfr. art. 5.º). 

De acordo com o estatuído no artigo 6.º, todos os cidadãos, asso-

ciações não governamentais e demais agentes interessados gozam dos 

direitos de intervenção e de participação nos procedimentos adminis-

trativos relativos ao ambiente, neles se incluindo o direito de acesso à 

informação ambiental detida por entidades públicas. Além disso, e na 

esteira do previsto no artigo 52.º, n.º 3, da CRP, reconhece-se a todos 

os cidadãos o direito à tutela efetiva dos seus direitos e interesses em 

matéria de ambiente. Assim, os referidos direitos incluem, nomeada-

mente, o direito de ação para defesa de direitos subjetivos; o direito a 

promover a prevenção, cessação ou reparação de violações de bens ou 

valores ambientais; ou o direito a pedir a cessação imediata de ativi-

dades causadoras de ameaças ou danos ao ambiente, bem como a re-

posição da situação anterior e o pagamento da respetiva indemnização 

a que haja lugar (cfr. art. 7.º). 
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Por sua vez, procede-se à autonomização dos deveres dos cida-

dãos, estatuindo-se que o direito ao ambiente está indissociavelmente 

ligado ao dever de o proteger, de o preservar e de o respeitar, assegu-

rando o desenvolvimento sustentável a longo prazo, nomeadamente 

para as gerações futuras. A nova lei adota, aliás de forma inovadora, 

uma definição de cidadania ambiental, identificando-a como o dever 

de contribuir para a criação de um ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado e para a sua proteção e preservação (cfr. art. 8.º). 

Por outro lado, cumpre destacar que, à semelhança da anterior Lei 

da Bases, decorre da nova lei que, para se alcançar um ambiente sadio 

e ecologicamente equilibrado, é necessário instituir políticas de prote-

ção relativas aos componentes ambientais naturais. Todavia, enquanto 

a LBA, como já dissemos, apenas se referia à água, nela englobando 

todas as águas, a LBPA considera, entre outros, a água e o mar, como 

componentes ambientais naturais autónomos (cfr. art. 10.º). Nessa 

sequência, e no que respeita à água, na alínea b) do artigo 10.º estabe-

lece-se que: 

“A proteção e a gestão dos recursos hídricos compreen-

dem as águas superficiais e as águas subterrâneas, os 

leitos e as margens, as zonas adjacentes, as zonas de in-

filtração máxima e as zonas protegidas, e têm como obje-

tivo alcançar o seu estado ótimo, promovendo uma utili-

zação sustentável baseada na salvaguarda do equilíbrio 

ecológico dos recursos, seu aproveitamento e reutiliza-

ção e considerando o valor social, ambiental e económi-

co da água, procurando, ainda, mitigar os efeitos das 

cheias e das secas através do planeamento e da gestão 

dos recursos hídricos e hidrogeológicos.” 

Ou seja, quando esta lei fala em água refere-se apenas às águas 

doces. E, na mesma alínea acrescenta, ainda, que “A proteção e a ges-

tão dos recursos hídricos visam também salvaguardar (…) o acesso 

universal ao saneamento, fundamental para a dignidade humana e 

um dos principais mecanismos de proteção da qualidade dos recursos 

hídricos (…)”. 
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Em seguida, na alínea c) da mesma norma, a LBPA, referindo-se 

ao mar, dispõe que: 

“A política para o meio marinho, abrangendo a coluna 

de água, o solo e o subsolo marinho, deve assegurar a 

sua gestão integrada, em estreita articulação com a ges-

tão da zona costeira, garantindo a proteção dos recursos 

e ecossistemas marinhos, o que implica o condiciona-

mento dos usos do mar suscetíveis de afetarem de forma 

nociva o equilíbrio ecológico ou que impliquem risco ou 

dano grave para o ambiente (…)”. 

Deste modo, atento o conteúdo das alíneas transcritas e tendo em 

consideração as matérias abordadas relativamente à DQA, em especial 

o objetivo de alcançar o bom estado de todas as águas, cumpre referir 

que, apesar da divisão apresentada pela LBPA no que concerne à ges-

tão e proteção da água e do mar, tal não significa, como veremos, que 

se imponha uma separação absoluta ao nível normativo das questões a 

regular, in casu, no que diz respeito à descarga de águas residuais. 

São vários os instrumentos da política de ambiente que podem ser 

adotados para proteger as águas relativamente às descargas de águas 

residuais, como decorre, desde logo, do estatuído nos artigos 14.º e 

seguintes da LBPA. De facto, podemos eleger o planeamento, os ins-

trumentos económicos e financeiros, a avaliação ambiental, a autori-

zação ou o licenciamento ambiental, o controlo, a fiscalização etc. 

Não há dúvida de que a proteção da qualidade das águas relativamente 

às descargas de águas residuais, como a maioria dos problemas ambi-

entais, para que haja uma maior eficácia, reclama a adoção de uma 

ampla variedade de medidas, quer a nível preventivo quer a nível re-

pressivo e reparatório. Contudo, como decorre, desde logo, do afirma-

do pela LBPA, o “saneamento” constitui um dos mecanismos funda-

mentais de proteção de qualidade das águas (cfr. art. 10.º, al. b), sendo 

este precisamente o objeto principal do nosso trabalho. 

Expostas as normas que constituem os pilares nacionais da ado-

ção da legislação relativa à proteção da qualidade das águas, atente-
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mos, agora, nas principais regras relativas à descarga de águas residu-

ais cujo enfoque seja essencialmente a perspetiva ambiental. 

2. A DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Estima-se que mais de 80% das águas residuais, à escala glo-

bal,527 e mais de 95% em alguns países em desenvolvimento, sejam 

descarregadas no ambiente sem um adequado tratamento.528 Por isso, 

é urgente, na nossa opinião, a criação de normas de proteção dos re-

cursos hídricos a nível internacional. 

No âmbito da UE, como demos conta, a partir da década de 70 do 

século XX, foram várias as regras que se foram adotando com vista a 

controlar os efeitos nocivos das descargas de águas residuais e com o 

objetivo de proteger as águas. Portugal, como membro da UE, teve de 

introduzir essas regras no ordenamento jurídico português. 

Na verdade, a imposição de normas relativamente à descarga de 

águas residuais com o objetivo de proteção do domínio hídrico de per 

se, é relativamente recente no nosso direito. Podemos afirmar, inclusi-

ve, que as regras jurídicas aplicáveis às descargas com perfil ambien-

tal foram introduzidas no direito português por imperativos do direito 

comunitário e internacional. Efetivamente, como veremos, é a partir 

da adesão de Portugal à CEE que os atos legislativos em matéria de 

águas, com o objetivo de proteção ambiental, começam a proliferar. 

Por isso, antes de nos dedicarmos à análise do atual Regime Jurí-

dico das Descargas de Águas Residuais, vamos apresentar uma breve 

evolução do quadro normativo sobre esta matéria. 

___________ 

527 Sobre a noção de águas residuais ver infra ponto 2.2.2. 
528 UNESCO, 2017. 
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2.1. BREVE ESBOÇO SOBRE A EVOLUÇÃO DO REGIME JURÍDICO DAS 

DESCARGAS DE ÁGUAS RESIDUAIS E AS DIFICULDADES DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

2.1.1. Evolução do quadro legal das descargas de águas 

residuais, na perspetiva ambiental 

As regras atinentes às descargas de águas residuais, no nosso or-

denamento jurídico, conheceram uma nova filosofia com a necessida-

de de cumprir o direito da UE, já analisado, bem como em virtude do 

próprio Direito Internacional. 

Com efeito, Portugal subscreveu a Convenção sobre a Proteção e 

Utilização dos Cursos de Água Transfronteiriços e dos Lagos Interna-

cionais,529 concluída, em Helsínquia, a 17 de março de 1992 e assina-

da, em Nova Iorque, em 9 de junho de 1992, também conhecida por 

Convenção de Helsínquia, a qual tem como preocupação a proteção 

ambiental das águas. Esta Convenção, considerando a importância 

ambiental das águas, reconhece, entre outras, a necessidade de refor-

çar as medidas tomadas a nível nacional e internacional para prevenir, 

controlar e reduzir a quantidade de substâncias perigosas lançadas no 

meio aquático para diminuir a eutrofização e a acidificação, assim 

como a poluição de origem telúrica do meio marinho, principalmente 

das zonas costeiras. O estabelecido nesta Convenção vem, portanto, 

ao pleno encontro do já plasmado em várias diretivas comunitárias 

existentes à data, como era o caso, por exemplo, das Diretivas 

76/464/CEE, 78/176/CEE, 80/68/CEE, 82/176/CEE, 83/29/CEE, 

83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, respeitantes ao 

controlo das descargas de determinadas substâncias, entretanto já re-

vogadas e substituídas por outras, bem como da Diretiva 91/271/CEE, 

especificamente dedicada à descarga e tratamento das águas residuais 

urbanas, esta atualmente ainda em vigor. 

A mencionada Convenção de Helsínquia preconiza que as partes 

devem fixar limites de emissão para as fontes de descarga pontuais, 

___________ 

529 Aprovada para ratificação pelo Decreto n.º 22/94, de 26/07, tendo entrado em vigor em 

06/10/1996. 
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baseando-se nas melhores tecnologias disponíveis, através de um sis-

tema de licenciamento prévio, devendo as descargas autorizadas ser 

monitorizadas e controladas. Além disso, prevê a adoção de medidas 

mais restritivas, admitindo, inclusive, a proibição de descargas sempre 

que a qualidade das águas recetoras ou do ecossistema o exigirem (cfr. 

art. 3.º). Estas regras já resultavam, como tivemos oportunidade de 

ver, das aludidas diretivas comunitárias. 

Assim, estando Portugal incumbido de acolher o designado ac-

quis communautaire a partir da nossa adesão à CEE, em 1986, tornou-

se imperativa a adoção das regras e princípios ambientais definidos no 

âmbito da descarga das águas residuais, tarefa que apenas se iniciou 

na década de 90 do século XX. 

A primeira pedra ou marco inicial nesta matéria ocorreu com a 

publicação do Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de março, já revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto530. De facto, embora no pri-

meiro diploma não se faça qualquer referência expressa às diretivas 

transpostas, no seu preâmbulo afirma-se que se procedeu à adaptação 

do direito nacional às regras comunitárias. A título justificativo, 

acrescenta-se que a forma integrada e abrangente como a qualidade 

das águas é abordada no novo diploma usufruía de maior vantagem 

relativamente a uma hipotética transposição “diretiva a diretiva”. 

Analisado o teor do Decreto-Lei n.º 74/90, verifica-se que o 

mesmo, de acordo com o disposto no artigo 1.º, “estabelece critérios e 

normas de qualidade com a finalidade de proteger, preservar e me-

lhorar a água em função dos seus principais usos”, procedendo, as-

sim, à adaptação do direito interno a várias das normas constantes das 

diversas diretivas comunitárias adotadas para proteção da qualidade 

das águas em função de determinados usos. E não se fica por aí. Na 

verdade, além de estatuir as normas de qualidade ambiental das águas, 

definindo os parâmetros de qualidade inultrapassáveis, sob pena de 

riscos inaceitáveis para a saúde ou para o ambiente, este diploma re-

gulou também, à semelhança das diretivas que existiam sobre esta 

matéria, o regime de descargas de águas residuais quer em águas ou 

___________ 

530 Diploma atualmente ainda em vigor e que, por isso, será objeto de análise de seguida. 
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no solo, quer, ainda, em coletores municipais (cfr. arts. 40.º e ss.), 

aplicando-se às águas residuais industriais e urbanas. De facto, quanto 

às águas residuais, que denominou também de “águas de transporte e 

descarga de resíduos”, este decreto preconizou o estabelecimento de 

“normas uniformes de emissão”, ou seja, a fixação de valores-limite 

de concentrações de substâncias poluidoras ou simplesmente indese-

jáveis nas águas residuais descarregadas, independentemente do tipo 

de utilização do meio recetor. Fixaram-se, assim, limites gerais às 

descargas de todas as águas residuais urbanas e industriais (cfr. art. 

40.º, n.º 1, e Anexo XXV). Além disso, ficou ainda prevista a possibi-

lidade de adoção de normas específicas de descarga para as águas 

residuais provenientes do exercício de determinadas atividades (cfr. 

art. 45.º)531, e de, em casos excecionais, se estabelecerem condições 

de descarga mais exigentes do que as previstas no Anexo XXV (cfr. 

art. 44.º, n.º 2). Por fim, cumpre destacar, ainda, que, atendendo à ne-

cessidade de preservação do ambiente, o artigo 44.º, n.º 7, previa a 

possibilidade de a licença de descarga de águas residuais poder ficar 

___________ 

531 Ao abrigo deste normativo foram publicadas, designadamente, as seguintes normas de 

descarga setoriais: 

 – Portaria n.º 624/90, de 04/08, relativa a águas residuais domésticas, urbanas ou comuni-

tárias; 

 – Portaria n.º 809/90, de 10/09, relativa a águas residuais provenientes de matadouros e 

unidades de processamento de carnes; 

 – Portaria n.º 810/90, de 10/09, relativa a águas residuais provenientes de explorações de 

suinicultura; 

 – Portaria n.º 505/92, de 19/06, relativa a águas residuais provenientes de estabelecimen-

tos industriais produtores de pasta de celulose; 

 – Portaria n.º 512/92, de 22/06, relativa a águas residuais provenientes de estabelecimen-

tos industriais que curtem peles ou trabalhem wet-blue; 

 – Portaria n.º 1030/93, de 14/10, que estabelece normas relativas à descarga de águas 

residuais no meio recetor natural (água ou solo) de unidades industriais do setor dos tra-

tamentos de superfície; 

 – Portaria n.º 1049/93, de 19/10, que estabelece normas relativas à descarga de águas 

residuais aplicáveis a todas as atividades industriais que envolvam o manuseamento de 

amianto; 

 – Portaria n.º 1147/94, de 10/09, relativa a águas residuais provenientes da indústria de 

dióxido de titânio; 

 – Portaria n.º 423/97, de 25/06, que estabelece normas de descarga de águas residuais 

especificamente aplicáveis às unidades industriais do setor têxtil, excluindo o subsetor 

dos lanifícios. 
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obrigatoriamente condicionada ao cumprimento de determinadas con-

dições particulares, para além das normas legais, gerais e setoriais de 

descarga. 

Em face do brevemente exposto, podemos afirmar que o legisla-

dor português conseguiu reunir num diploma os principais desideratos 

fixados, à data, quanto à proteção das águas, constantes de várias dire-

tivas comunitárias, demonstrando uma preocupação de sistematização, 

mas, simultaneamente, focado em adotar as regras essenciais para 

uma proteção das águas de per se. 

Porém, sublinhe-se, e agora em claro prejuízo da preservação do 

ambiente, o referido diploma estabelecia a possibilidade de descarga 

de águas residuais indevidamente ou insuficientemente tratadas, ao 

prever, no artigo 44.º, n.º 3, a fixação de condições de descarga menos 

exigentes, ainda que de forma excecional, por um determinado perío-

do de tempo e em circunstâncias devidamente fundamentadas, o que, 

convenhamos, abria a porta à discricionariedade da administração. Foi 

ao abrigo deste normativo que foram celebrados os denominados 

“Contratos de adaptação ambiental”532 entre a administração e parti-

culares, representantes de diversos setores de atividade produtiva.533 

A segunda pedra na construção do edifício do Regime Jurídico 

das Descargas de Águas Residuais realizou-se com a publicação de 

três diplomas em 1994 – os Decretos-Leis n.os 45/94, 46/94 e 47/94 –

,534 os quais regulamentaram, respetivamente, o planeamento dos re-

cursos hídricos nacionais, a utilização do domínio hídrico, e o regime 

económico e financeiro da utilização das águas. 

___________ 

532 Estes contratos, também chamados acordos ambientais, considerados instrumentos de 

política ambiental de natureza preventiva, serão objeto de análise no ponto 4.2. do Capítu-

lo VII. 
533 Contratos analisados e discutidos de forma aprofundada, inter alia, por KIRKBY, Mark 

Bobela-Mota, Os contratos de adaptação ambiental. A concertação entre a Administra-

ção Pública e os particulares na aplicação de normas de polícia administrativa, Lisboa, 

AAFDL Editora, 2001. Como dá conta o citado autor, estes contratos vincularam 18 seto-

res de atividade industrial, com a adesão expressa de um total de 3655 empresas (cfr. op. 

cit., p. 15). 
534 Todos revogados pela Lei da Água [cfr. art. 98.º, n.º 2, als. b), c) e d), da Lei n.º 58/2005, 

de 29/12]. 
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Estes diplomas, embora tenham sido publicados em 1994, data 

em que a UE já havia adotado a Diretiva 91/271/CEE (Diretiva das 

águas residuais urbanas), diploma com elevada relevância para a ma-

téria sobre que nos debruçamos, não lhe fazem, contudo, qualquer 

menção. 

O Decreto-Lei n.º 45/94, reconhecendo que o meio hídrico, como 

ecossistema, se reveste de enorme sensibilidade, requerendo a adoção 

de medidas específicas para salvaguardar as suas cartacterísticas biofí-

sicas, estabeleceu as regras para um processo de planeamento dos 

recursos hídricos. 

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 46/94 estatuiu o regime de licenci-

amento da utilização do domínio hídrico, devendo nele destacar-se as 

normas relativas à rejeição de águas residuais, quer municipais quer 

particulares (arts. 36.º e ss.). Com efeito, atendendo, designadamente, 

à necessidade de preservação do ambiente, este diploma estabeleceu 

que a rejeição de águas residuais na água e no solo estava sujeita à 

prévia obtenção de licença pelo prazo máximo de 10 anos (com possi-

bilidade de renovação), devendo a mesma conter, entre o mais, os 

valores dos parâmetros fixados para a descarga e outros elementos 

considerados apropriados, tendo em conta a especificidade da ativida-

de licenciada e do meio recetor. Cumpre também salientar que, nos 

termos deste diploma, a atividade licenciada estava obrigada a apre-

sentar à entidade licenciadora uma apólice de seguro que garantisse o 

pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros 

ou omissões de projeto relativamente à drenagem e tratamento dos 

efluentes, ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamen-

tares aplicáveis, no prazo de 30 dias a contar da emissão da licença, 

sob pena de caducidade desta (cfr. art. 39.º, al. f). Este decreto obriga-

va, ainda, o titular da licença a instalar um sistema de autocontrolo 

adequado à rejeição efetuada (cfr. art. 40.º). 

Além do exposto, importa sublinhar que o Decreto-Lei n.º 46/94 

instituiu um sistema contraordenacional, com coimas elevadíssimas, 

considerando como contraordenação, com interesse para o tema que 

nos ocupa, nomeadamente: 
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– o lançamento, o depósito ou, por qualquer outra forma, direta 

ou indireta, a introdução nos aquíferos de qualquer substân-

cia ou produto sólido, líquido ou gasoso suscetível de provo-

car a sua poluição, alterando as suas características ou tor-

nando-os impróprios para as suas diversas utilizações (cfr. 

art. 86.º, n.º 1, al. g); 

– a descarga de efluentes sem a respetiva licença, ou a descarga 

de efluentes em local diferente do demarcado pelos organis-

mos competentes (cfr. art. 86.º, n.º 1. al. v); 

– a rejeição de águas degradadas diretamente para o sistema de 

esgotos, ou para cursos de água, sem qualquer tipo de meca-

nismos que assegurassem a sua depuração (cfr. art. 86.º, n.º 1, 

al. x); e 

– a falta de cumprimento das obrigações impostas pela licença 

(cfr. art. 86.º, n.º 1, al. z). 

É de realçar que as contraordenações previstas nas alíneas v) e x) 

do n.º 1 do artigo 86.º, acima referidas, relativas à descarga de águas 

residuais, eram punidas com as coimas mais elevadas previstas, po-

dendo atingir o valor máximo de 2 500 000,00 €. 

Por último, o Decreto-Lei n.º 47/94, que estabeleceu o regime 

económico e financeiro da utilização do domínio público hídrico, ins-

tituiu a regra de que todos os usos tinham um custo, o qual deveria ser 

suportado pelo utilizador. Consagrou-se, desse modo, os princípios do 

utilizador-pagador e do poluidor-pagador. De facto, e no que toca ao 

objeto do nosso trabalho, refira-se que o aludido diploma determinou 

as fórmulas para fixação das taxas a pagar pela rejeição de águas resi-

duais municipais ou particulares. 

2.1.2. Referência a alguns diplomas relativos às descargas de 

águas residuais não focados diretamente para a proteção 

ambiental 

Paralelamente à legislação que acabamos de referir, igualmente 

nos inícios da década de 90 do século XX, foram publicados outros 

diplomas, também relativos à descarga de águas residuais, mas não 

diretamente relacionados com o enfoque da proteção ambiental. 
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Com efeito, o Decreto-Lei n.º 372/93, de 29 de outubro, marcou 

uma nova etapa no setor da água e dos resíduos, ao alterar a Lei de 

Delimitação de Setores535, passando a permitir, conforme já referimos, 

que entidades privadas pudessem, em determinadas condições, parti-

cipar na gestão e exploração da recolha, tratamento e rejeição de 

águas residuais. De facto, com a atribuição exclusiva da gestão dos 

sistemas de águas e saneamento à administração local, foi instituída a 

possibilidade de estes sistemas serem operados por empresas privadas, 

através de contrato de concessão. 

O Decreto-Lei n.º 372/93 criou, portanto, as condições para a 

consagração de um regime legal da gestão e exploração dos sistemas 

multimunicipais e municipais536 de águas, efluentes e resíduos. Esse 

___________ 

535 Aprovada pela Lei n.º 46/77, de 08/07. 
536 Como já vimos no ponto 5 do Capítulo V e notas de rodapé n.os 485 e 489. Sem prejuízo 

da remissão efetuada, e do exposto anteriormente, cumpre, aqui, sublinhar que, de acordo 

com este diploma, os sistemas multimunicipais, ou também denominados em “alta”, 

abrangem a área de pelos menos dois municípios e, inicialmente, exigiam um investimen-

to predominante do Estado, caracterizando-se, assim, por terem importância estratégica. 

Os sistemas municipais definem-se pela negativa, isto é, são todos aqueles que não obe-

decem aos critérios definidos para os sistemas multimunicipais. 

 Todavia, no quadro legal atual, constante do Decreto-Lei n.º 92/2013, de 11/07, procedeu-

se a uma revisão do conceito de sistema multimunicipal, tornando-o mais amplo. Agora 

está associado a razões de interesse nacional (cfr. art. 1.º, n.º 2), tendo desaparecido a ne-

cessidade de investimento predominante a realizar pelo Estado, permitindo-se, desse mo-

do, reconduzir a esse conceito sistemas cuja titularidade estatal assenta em outras razões 

de interesse nacional. 

 Por outro lado, clarifica-se a possibilidade de serem criados sistemas multimunicipais em 

resultado da agregação de outros sistemas já existentes, com a consequente extinção das 

concessões em curso e a atribuição de novas (cfr. art. 3.º). Esta possibilidade foi consa-

grada em virtude da necessidade de garantir a sustentabilidade económico-financeira dos 

sistemas multimunicipais, através da obtenção das economias de escala geradas por sis-

temas de maior dimensão, e, ainda, com o intuito de reduzir as desigualdades entre as di-

versas regiões do país, fomentando a convergência tarifária. 

 Em suma, atualmente, são considerados multimunicipais os sistemas de titularidade esta-

tal que sirvam pelo menos dois municípios e exijam a intervenção do Estado em função 

de razões de interesse nacional, e sistemas municipais todos os outros, relativamente aos 

quais cabe aos municípios, de modo isolado ou em conjunto, através de associações de 

municípios, ou em parceria com o Estado, definir o modo de organização e gestão (tam-

bém designados de titularidade municipal). Além disso, de acordo com a lei em vigor, os 

operadores privados apenas podem assumir uma posição minoritária no capital das em-

presas concessionárias dos sistemas multimunicipais de saneamento de águas residuais, 

restrição que não existe para as concessionárias de sistemas municipais. 
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regime que viria a ser estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 379/93, de 5 

de novembro537, e complementado com diversos outros diplomas le-

gislativos relativos a cada uma das diferentes atividades do setor, de-

signadamente, no que respeita à recolha, tratamento e rejeição de eflu-

entes, pelo Decreto-Lei n.º 162/96, de 4 de setembro538. Este diploma 

estabelece o regime jurídico da concessão da exploração e gestão dos 

sistemas multimunicipais de recolha, tratamento e rejeição de efluen-

tes, e afirma que essa exploração e gestão consubstanciam um serviço 

público (cfr. arts. 1.º, n.º 1, e 2.º, n.º 1).539 Os objetivos fundamentais 

deste quadro legal não são, no entanto, a proteção da qualidade das 

águas na perspetiva ambiental, ainda que contribua para isso, mas, 

antes, privilegiar: 

“(…) o desenvolvimento económico nacional e (…) o 

bem-estar das populações, assegurando, nomeadamen-

te:  
– o tratamento e rejeição, nos termos do contrato de 

concessão, dos efluentes provenientes dos municípios uti-

lizadores; e 

– o controlo dos custos através da racionalidade e eficá-

cia dos meios utilizados nas suas diversas fases” (art. 2.º, 

n.º 2). 

Por outro lado, foram também publicados o Decreto-Lei n.º 

207/94, de 6 de agosto,540 e o Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 

___________ 

537 Diploma já revogado pelo Decreto-Lei n.º 92/2013, de 11/07, em virtude da alteração da 

Lei de Delimitação de Setores pela Lei n.º 35/2013, de 11/06, que obrigou a rever o regi-

me jurídico estipulado, de modo a proceder à sua adaptação à evolução setorial registada 

e dotando-o da flexibilidade necessária para acomodar a estratégia de reorganização do 

setor que o Governo pretendeu executar.  
538 Diploma ainda hoje em vigor, tendo sido alvo de alterações pelos Decretos-Leis n.os 

223/2003, de 20/09; e 195/2009, de 20/08. 
539 A este propósito cumpre referir que a lei, no que toca aos sistemas de recolha, transporte, 

tratamento e rejeição de águas residuais, privilegia a utilização de sistemas públicos, só 

podendo haver lugar a sistemas particulares no caso de impossibilidade de acesso a um 

sistema público (cfr. art. 48.º, n.º 4, do DL n.º 226-A/2007, de 31/05). Com efeito, proíbe-

se o funcionamento de sistemas particulares de disposição de águas residuais nas águas 

ou no solo, quando seja possível o acesso a um sistema público. 
540 Diploma já revogado pelo Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20/08. 
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de agosto,541 que definem a conceção, a construção e a exploração dos 

sistemas de distribuição pública predial de água e de drenagem públi-

ca e predial de águas residuais, de forma a assegurar o seu bom funci-

onamento e a preservar a segurança, a saúde e o conforto dos utentes. 

Normas essencialmente técnicas, cuja génese se traduz em dar respos-

ta às questões de saúde pública e não, propriamente, à preservação do 

domínio hídrico enquanto elemento da Natureza que urge proteger. 

2.1.3. Problemas de implementação 

Em termos legislativos, como se pôde observar, é nossa opinião 

de que as normas inicialmente adotadas para proteção do domínio 

hídrico eram genericamente adequadas e suficientes para garantir a 

sua apropriada proteção. Mais, em algumas situações, como era o ca-

so, por exemplo, da previsão do planeamento hídrico, do seguro pre-

visto para o licenciamento das descargas e do regime económico e 

financeiro da utilização do domínio hídrico, instrumentos essenciais 

para a proteção das águas, como viria a ser reconhecido pela DQA, 

Portugal estava já à frente do plasmado, à data, no direito comunitário. 

Esta legislação enfrentou, contudo, elevados problemas de im-

plementação, como viria a ser confessado e evidenciado pelo primeiro 

Plano Nacional da Água, publicado em 2002.542 De acordo com o 

___________ 

541 Este regulamento encontra-se atualmente em revisão (de acordo com a previsão constante 

dos arts. 74.º e 79.º do DL n.º 194/2009, de 20/08), sabendo-se que uma das principais al-

terações consiste na proposta de introdução de um novo capítulo dedicado exclusivamen-

te à eficiência hídrica, onde se incluirá uma recomendação para o aproveitamento de 

águas pluviais em edifícios e reutilização de águas residuais. 

 Atendendo à evolução do setor da gestão das águas, espera-se que esta atualização da 

regulamentação sobre a conceção, construção e exploração dos sistemas de drenagem de 

águas residuais aproveite a oportunidade, há muito premente, para implementar mecanis-

mos de gestão que permitam o aumento da eficiência, incorporando as crescentes preocu-

pações de um consumo racional dos recursos hídricos, mas também da valorização e da 

proteção dos mesmos. Na verdade, tendo em consideração a evolução nas normas sobre a 

qualidade das águas e os conhecimentos tecnológico e científico registados, cumpre ade-

quar a regulamentação existente, adaptando-a às novas realidades, nomeadamente ambi-

ental. 
542 O primeiro PNA foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17/04. 
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diagnóstico efetuado, apurou-se que, entre as principais causas pela 

falta de qualidade das águas, se encontravam: 

– a carência de sistemas de tratamento de águas residuais urba-

nas e industriais; 

– a ineficiência de vários sistemas de tratamento de águas resi-

duais urbanas e industriais; 

– a localização de instalações industriais em zonas de risco po-

tencial; e 

– o cadastro insuficiente das instalações industriais e a inexis-

tência de bases de dados atualizadas sobre o licenciamento de 

descargas industriais e respetivas características. 

A estes fatores somavam-se, ainda, inter alia, a deficiente articu-

lação entre as entidades competentes sobre o domínio hídrico e sobre-

posição de competências; a não consideração do efeito cumulativo das 

diferentes intervenções e utilizações na bacia; e, fundamentalmente, 

quanto a nós, a carência na fiscalização.543 

Sobre as razões que contribuíram para a dificuldade de aplicação 

prática da legislação adotada, PATO salienta ainda: a falta de autori-

dade da entidade coordenadora (há época, o INAG) relativamente às 

entidades utilizadoras dos recursos hídricos; a fraca vocação das enti-

dades competentes para o desenvolvimento das atribuições de gestão e 

planeamento integrado das águas; a falta de meios de fiscalização; e, 

finalmente, a falta de sistemas de monitorização e de inventários dos 

recursos hídricos nacionais.544 

Além das razões aduzidas, uma das grandes responsáveis pelas 

dificuldades de implementação das regras relativas à descarga de 

águas residuais foi, na nossa opinião, a exigência de investimentos 

bastante elevados que as normas criadas implicavam, com longos pe-

ríodos de recuperação do capital e com uma elevada imobilização. Daí 

que, a este propósito, tenha sido essencial a adesão de Portugal à co-

munidade europeia, tendo em consideração os fundos que por ela fo-

___________ 

543 Cfr. PNA, publicado pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17/04, pp. 3739 e ss. 
544 PATO, João, “Políticas públicas da água em Portugal: do paradigma hidráulico à moder-

nidade tardia”, em Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, n.º 

206, primeiro trimestre, 2013, p. 77. 
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ram disponibilizados para a construção das infraestruturas necessárias 

para o cumprimento das referidas normas. 

2.2. QUADRO LEGAL VIGENTE 

Apresentado o principal quadro legislativo fundacional, no que 

concerne à descarga de águas residuais e à proteção ambiental do do-

mínio hídrico, que enfrentou, como referimos, fortes dificuldades de 

implementação, vamos, agora, atentar sobre o Regime Jurídico das 

Descargas de Águas Residuais atualmente em vigor e que surge a par-

tir de finais da década de 90 do século XX. 

A descarga de águas residuais em condições lesivas do meio am-

biente é, hoje, uma situação absolutamente inadmissível, daí a exis-

tência de um quadro legislativo regulador com preocupações ambien-

tais. 

Compulsada a legislação com referências à matéria que nos ocu-

pa, constata-se que a descarga de águas residuais encontra-se discipli-

nada em legislação muito diversa e dispersa. Todavia, apenas nos de-

bruçaremos sobre os principais diplomas cujo objetivo fulcral seja a 

proteção da qualidade das águas do ponto de vista ecológico e com 

maior conexão com as regras relativas às descargas de águas residu-

ais. 

Nesse contexto, analisaremos o quadro legal das descargas de 

águas residuais ao longo de todo o trabalho, fazendo referência, es-

sencialmente, aos seguintes diplomas, que se elencam por ordem cro-

nológica de publicação: 

– Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho,545 relativo às águas 

residuais urbanas, doravante ARU; 

___________ 

545 Diploma que procedeu à transposição, para o direito interno, da Diretiva 91/271/CEE, 

relativa às águas residuais urbanas. 

 Este Decreto-Lei foi já alterado pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 09/11; 261/99, de 

07/07; 172/2001, de 26/05; 149/2004, de 22/06; 198/2008, de 08/10; e 133/2015, de 

13/07. 
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– Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto,546 que fixa as normas, 

critérios e objetivos de qualidade da água, bem como as nor-

mas de descarga das águas residuais; 

– Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro,547 Lei da Água (LA); 

– Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio,548 que estabelece 

o Regime da Utilização dos Recursos Hídricos, doravante 

RURH; 

– Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho,549 que aprovou o 

regime económico e financeiro dos recursos hídricos, em 

consonância com a dimensão ambiental imposta pela DQA, 

criando uma taxa de recursos hídricos sobre a descarga de 

águas residuais; 

___________ 

546 Este diploma estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de 

proteger o meio aquático e de melhorar a qualidade das águas em função dos seus princi-

pais usos, tendo sido adotado para resolver o contencioso resultante da incompleta e, por 

vezes, incorreta transposição de várias diretivas comunitárias relativas à qualidade das 

águas. 

 O Decreto-Lei n.º 236/98, de 01/08, foi já alterado pelos Decretos-Leis n.os 243/2001, de 

05/09; 135/2009, de 03/06; 103/2010, de 24/09; e 83/2011, de 20/06. 
547 Diploma que transpôs, para a ordem jurídica nacional, a DQA e que foi complementado 

com a aprovação do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30/03, que procede à transposição de um 

determinado conjunto de normas de natureza essencialmente técnica, cruciais para a ela-

boração dos planos de gestão de região hidrográfica. 

 A Lei da Água já foi alterada pelos Decretos-Leis n.os 245/2009, de 22/09; 60/2012, de 

04/03; e 130/2012, de 22/06, e pelas Leis n.os 86/2016, de 28/12; e 44/2017, de 19/06; e o 

diploma complementar (DL n.º 77/2006, de 30/03) também já foi alterado pelos Decretos-

Leis n.os 103/2010, de 24/09; e 42/2016, de 01/08. 

 Cumpre realçar que, de acordo com a última alteração introduzida na Lei da Água, ficou 

expressamente estabelecido o “princípio da exploração e da gestão públicas da água, 

aplicando-se imperativamente aos sistemas multimunicipais de abastecimento público de 

água e de saneamento” (cfr. art. 3.º, n.º 1, al. b). (negrito nosso) 
548 Diploma que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos. Este Decreto-Lei foi 

já alterado pelos Decretos-Leis n.os 391-A/2007, de 21/12; 93/2008, de 04/06; 107/2009, 

de 15/05; 245/2009, de 22/09; e 82/2010, de 02/07; pelas Leis n.os 44/2012, de 29/08; e 

12/2018, de 02/03; e pelo Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27/11. 
549 Este diploma foi alterado pela Lei n.º 82-D/2014, de 31/12, e pelo Decreto-Lei n.º 

46/2017, de 03/05. 
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– Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho,550 relativo ao regi-

me jurídico da responsabilidade por danos ambientais; 

– Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro,551 sobre a prote-

ção das águas subterrâneas; 

– Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro,552 sobre a pro-

teção das águas superficiais; e 

– Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto,553 que estabelece 

o Regime das Emissões Industriais, doravante REI. 

Analisada e concatenada a legislação nacional relativa à defesa da 

qualidade das águas, cumpre destacar, desde logo, a utilização indis-

tinta de diferentes termos para se referir à necessidade de controlar e 

sancionar as descargas de águas residuais. Com efeito, tanto se recorre 

ao termo “descargas”554 como ao termo “rejeição”555, inclusive no 

___________ 

550 Diploma que procedeu à transposição, para a ordem jurídica interna, da Diretiva 

2004/35/CE, de 21 de outubro, com a alteração que lhe foi introduzida pela Diretiva 

2006/21/CE. 

 O regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais já foi alterado pelos Decre-

tos-Leis n.os 245/2009, de 22/09; 29-A/2011, de 01/03; 60/2012, de 14/03; e 13/2016, de 

09/03. 
551 Este diploma estabelece o regime de proteção das águas subterrâneas contra a poluição e 

deterioração do seu estado químico e transpõe, para a ordem jurídica interna, a Diretiva 

2006/118/CE sobre essa matéria, tendo sido já alterado pelo Decreto-Lei n.º 34/2016, de 

28/06. Com efeito, o Decreto-Lei n.º 208/2008 procede à definição dos critérios e proce-

dimentos para avaliação do estado químico das águas subterrâneas e para a identificação 

de tendências e definição do ponto de partida para a inversão dessas tendências. 

 O estado quantitativo das águas subterrâneas é regulado pela Portaria n.º 1115/2009, de 

29/09. 
552 Este diploma estabelece as normas de qualidade ambiental relativamente às águas super-

ficiais, para controlo de determinadas substâncias prioritárias (relacionadas com o estado 

químico das águas), procedendo à transposição para o direito interno, da Diretiva 

2008/105/CE, tendo sido já alterado pelos Decretos-Leis n.os 83/2011, de 20/06; e 

218/2015, de 07/10. 
553 Diploma que estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao 

controlo integrados da poluição, bem como as regras destinadas a evitar e/ou reduzir as 

emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos, trasnpondo, para a ordem ju-

rídica interna, a Diretiva 2010/75/UE, relativa às emissões industriais (ex-PCIP). 
554 Cfr., a título meramente exemplificativo, os artigos 5.º n.º 1, e 6.º a 9.º do diploma das 

ARU; os artigos 2.º, n.º 2, e 63.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 01/08, que estabelece 

normas, critérios e objetivos de qualidade com o fim de proteger o meio aquático e me-

lhorar a qualidade das águas; os artigos 1.º, n.º 1, alínea c), e 4.º, alínea a), ambos da Lei 
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âmbito do mesmo diploma556, como ainda, embora com menor fre-

quência, ao termo “emissão”557. Todavia, como veremos, o termo 

“emissão” parece ter uma noção distinta de “descarga”, desde logo no 

âmbito da Lei da Água, atenta a redação da alínea c) do n.º 1 do artigo 

1.º, onde se lê que um dos objetivos da lei é: 

“obter uma proteção reforçada e um melhoramento do 

ambiente aquático, nomeadamente através de medidas 

específicas para a redução gradual e a cessação ou eli-

minação por fases das descargas, emissões e perdas de 

substâncias prioritárias.” 

Além disso, para se referir às águas residuais propriamente ditas, 

o legislador utiliza também diversas expressões. Ora usa o conceito de 

“águas residuais”558, ora usa o conceito de “efluentes”559 e ainda o de 

“águas degradadas”560. 

Por isso, procederemos à análise das noções jurídicas de descarga 

e de águas residuais, bem como à enunciação dos diferentes tipos de 

águas residuais e respetiva relevância no âmbito do quadro legal das 

descargas, refletindo, ainda, sobre as diferenças relativas às descargas 

nas águas subterrâneas e superficiais. 

 
da Água; os artigos 4.º, alínea b), e 8.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11/06, relativo ao 

regime económico e financeiro dos recursos hídricos, e os pontos n.os 3, 4 e 5 do Anexo 

III ao regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais. 
555 Cfr., por exemplo, os artigos 60.º, n.º 1, alínea b), e 62.º, n.º 2, alínea a), ambos da Lei da 

Água, e os artigos 48.º, n.º 1, e 52.º, ambos do RURH. 
556 Cfr., a título exemplificativo, na Lei da Água, os artigos 1.º, n.º 1, alínea c), e 4.º, alínea 

a), onde consta o termo “descargas”, e os artigos 60.º, n.º 1, alínea b), e 62.º, n.º 2, alínea 

a), onde se aplica o termo “rejeição”. 
557 Ver, designadamente, o artigo 103.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30/08, relativo às 

emissões industriais, que procedeu à reformulação do regime PCIP. 
558 Conceito abundantemente utilizado na Lei da Água, no RURH (aprovado pelo DL n.º 

226-A/2007, de 31/05) e também no Decreto-Lei n.º 236/98, de 01/08. 
559 Cfr. nomeadamente os artigos 57.º e 81.º, n.º 3, alínea r) do RURH; e o artigo 4.º, alínea 

b) do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11/06, relativo ao regime económico e financeiro dos 

recursos hídricos. 
560 Cfr. designadamente o disposto no artigo 81.º, n.º 3, alínea u) do RURH. 
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2.2.1. Noção jurídica de descarga 

O nosso legislador, conforme já aludido, para se referir à descarga 

de águas residuais, utiliza de forma absolutamente indistinta os con-

ceitos de “descargas” ou de “rejeição”, designadamente no âmbito da 

Lei da Água, onde não se apresenta qualquer noção sobre o que se 

deve entender por tais termos. De facto, a Lei da Água limita-se a 

enunciar, no que agora nos interessa, o que se deve entender por 

“Descarga direta nas águas subterrâneas” e “Disposição de águas 

residuais”. Assim, define “Descarga direta nas águas subterrâneas” 

como “a introdução de poluentes nas águas subterrâneas, sem perco-

lação através do solo ou do subsolo”, apresentando uma noção restrita 

de descarga, aplicável apenas às águas subterrâneas. E afirma que a 

“Disposição de águas residuais” corresponde à “recolha, transporte, 

tratamento e descarga de águas residuais, assim como a descarga de 

lamas provenientes do tratamento de águas residuais”, englobando o 

termo “descargas” na denominada “disposição de águas residuais”, 

sem indicar, contudo, o que se deve entender por tal conceito. 

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 236/98, de 01/08, embora utilize ao 

longo de todo o diploma o termo “descargas”, equipara-o expressa-

mente à “rejeição”. Com efeito, define “rejeição ou descarga de 

águas residuais” como a “introdução nas águas ou no solo de águas 

residuais” (art. 3.º, n.º 52). 

Por último, para se referir à mesma matéria, o diploma que esta-

belece o Regime de Emissões Industriais (DL n.º 127/2013, de 30/08), 

utiliza o termo “emissão”, definido como “a libertação direta ou indi-

reta de substâncias, vibrações, calor ou ruído para o ar, água ou so-

lo, a partir de fontes pontuais ou difusas com origem numa instala-

ção” (art. 3.º, al. t). Este conceito (de “emissão”), embora correspon-

da, no que respeita à libertação para a água de substâncias ou calor a 

partir de fontes pontuais, à noção de “descargas” ou “rejeição” enun-

ciada no Decreto-Lei n.º 236/98, parece-nos, contudo, mais abrangen-

te do que aquela, designadamente ao compreender a libertação indire-

ta de substâncias para as águas. 

A este propósito, importa ainda salientar que o termo “emissão”, 

constante do Regime de Emissões Industriais, parece não correspon-
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der ao mesmo termo quando utilizado pela Lei da Água. Na verdade, 

compulsada a redação já referida da alínea c) do n.º 1 do artigo 1.º, 

bem como a definição apresentada para “abordagem combinada” (cfr. 

art. 4.º, al. a), parece-nos que os termos “descargas” e “emissões” são 

usados com sentido diverso, dada a utilização da conjunção copulativa 

“e”, e não a conjunção disjuntiva “ou”. No mesmo sentido parece en-

contrar-se o disposto na norma penal que prevê e pune o crime de 

poluição [cfr. art. 279.º, n.º 2, al. a) do Código Penal561]. 

Atento o exposto, e verificando-se, no âmbito da legislação rela-

tiva a esta matéria, que o termo mais amplamente utilizado correspon-

de a “descargas”, parece-nos que o legislador prefere esta designação, 

sendo esta a terminologia que adotamos. 

Não obstante, de jure constituendo, seria importante clarificar e 

uniformizar a utilização dos conceitos, pois conceitos distintos associ-

ados ao mesmo termo, ou termos diversos usados para o mesmo con-

ceito, contribuem, frequentemente, para interpretações díspares, que 

podem conduzir a soluções menos adequadas. Na verdade, sabendo 

que o direito contraordenacional comunga dos princípios da legalida-

de e da tipicidade (do direito penal), estando proibídas a interpretação 

extensiva e o recurso à analogia, para suprir lacunas do legislador, a 

definição rigorosa dos conceitos, no nosso entendimento, mostra-se 

fundamental. 

Num domínio tão relevante como este, todos os conceitos deveri-

am ter uma noção clara e objetiva, insuscetível de interpretações erra-

das ou dúbias, isto é, de modo a serem compreendidos por todos de 

modo uniforme. Por outro lado, o conceito de descarga deveria ser 

omnicompreensivo, de modo a evitar quaisquer lacunas. 

___________ 

561 Estabelece o referido normativo: “Quem, não observando disposições legais, regulamen-

tares ou obrigações impostas pela autoridade competente em conformidade com aquelas 

disposições, causar danos substanciais à qualidade do ar, da água, do solo, ou à fauna 

ou à flora, ao proceder:  
 a) À descarga, à emissão ou à introdução de matérias ionizantes ou de radiações ioni-

zantes na atmosfera, no solo ou na água; 

 (…) 

 é punido com pena de prisão até 5 anos.” 
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2.2.2. Noção e tipos de águas residuais 

Além da desejável harmonização de conceitos, no que respeita à 

“descarga” de águas residuais, impõe-se também uma uniformização 

quanto à noção de “águas residuais”. Na verdade, como já adianta-

mos, analisados os vários diplomas legais que versam sobre esta maté-

ria, verifica-se que o legislador, a par do termo “águas residuais”, usa 

também a designação de “efluentes” e ainda a de “águas degradadas”, 

todos, em regra, parece-nos, com o mesmo sentido.562 563 

Não obstante, o conceito de “águas residuais” é o mais abundan-

temente utilizado, quer pela Lei da Água, quer pelo Regime de Utili-

zação dos Recursos Hídricos, quer pelo diploma que define as normas 

de qualidade da água (DL n.º 236/98, de 01/08). Todavia, nenhum 

desses diplomas nos diz o que se deve entender por “águas residuais”. 

Os textos legislativos que apresentam uma definição de “águas resi-

duais” são apenas dois: o diploma relativo às águas residuais urbanas 

(ARU), e o recente Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto, que 

estabelece o regime jurídico de água para reutilização. 

No primeiro, a noção de “águas residuais” é estabelecida através 

da indicação de que nelas se integram as “águas residuais domésti-

___________ 

562 Ainda que no âmbito do quadro legal anterior, isto é, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 46/94, 

de 22/02, mas revelando a importância de o legislador estabelecer uma noção para os 

conceitos, pode ver-se o acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 16/06/1999 (proces-

so 9910273, in www.dgsi.pt), que, perante um processo contraordenacional de descarga 

de águas residuais, adotou o termo “efluente”, definindo-o como “qualquer produto lí-

quido, sólido ou gasoso, tratado ou não, produzido pela atividade industrial ou resultante 

de resíduos urbanos, que é lançado para o meio ambiente.” Este termo e esta noção fo-

ram adotados, nos exatos termos descritos, pelo Tribunal da Relação de Coimbra no acór-

dão proferido em 08/03/2006 (cfr. Coletânea de Jurisprudência, 2006, tomo II, pp. 41 e 

ss.). 
563 A propósito da utilização do termo “águas degradadas”, importa assinalar que a ausência 

de uma noção legal gerou já controvérsia, tendo sido objeto de decisão por parte do Tri-

bunal da Relação do Porto. Com efeito, num processo contraordenacional em que se im-

putava a rejeição de “águas degradadas” provenientes de esgotos, oriundos de uma fossa 

de uma habitação, ao abrigo do artigo 81.º, n.º 3, alínea u), do Decreto-Lei n.º 226-

A/2007, o Tribunal veio afirmar, por acórdão de 22/05/2013, que a rejeição de “águas 

degradadas”, para efeitos do referido normativo, não se cinge a águas residuais industri-

ais (conforme defendido pelo arguido), entendendo estar-se perante um conceito amplo de 

águas residuais. 
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cas”, as “águas residuais industriais” e as “águas residuais urbanas”, 

apresentando-se uma noção para cada um desses tipos de água (cfr. 

art. 2.º, n.º 2, do DL n.º 152/97). De modo semelhante, embora sem se 

referir a uma noção de “águas residuais”, o Decreto-Lei n.º 236/98 

limita-se a disponibilizar as definições de “águas residuais domésti-

cas”, de “águas residuais industriais” e de “águas residuais urbanas” 

[cfr. art. 3.º, n.os 4), 5) e 6, respetivamente, do DL n.º 236/98]. Assim, 

da conjugação destes diplomas podíamos, até há bem pouco tempo, 

definir “águas residuais”, no mínimo, como aquelas que agrupavam 

os três referidos tipos de águas residuais. 

Com o recente regime jurídico instituído para a produção de água 

para reutilização, o legislador veio brindar-nos com uma nova noção 

de “águas residuais”, definindo-as como: 

“as águas resultantes de atividades domésticas, urbanas, 

industriais ou de serviços, as escorrências superficiais, 

as águas pluviais de sistemas de drenagem unitários ou 

pseudosseparativos, ou de qualquer afluência ou infiltra-

ção acidental nos sistemas de drenagem de águas resi-

duais, as quais se dividem em quatro categorias: 
i)‘águas residuais domésticas’ (…); 

ii) ‘águas residuais urbanas’ (…); 

iii) ‘águas residuais industriais’ (…); 

vi) ‘águas pluviais contaminadas’ (…)”. [cfr. art. 3.º, al. 

a), do DL n.º 119/2019]. 

Estamos, assim, perante uma noção mais ampla do que aquela 

que resulta da legislação antes referida. Todavia, cumpre assinalar que 

a nova definição é adotada no âmbito de uma legislação específica, 

daí que, na nossa opinião, poderá não ser pacífico o uso desta noção 

no âmbito de outros diplomas. 

Na verdade, entendemos que o legislador deveria fornecer de iure 

condendo uma definição de “águas residuais”, para efeitos de descar-

gas em geral, ou na Lei da Água ou no Regime de Utilização dos Re-

cursos Hídricos (legislação genérica). 



Capítulo VI – O Regime Jurídico das Descargas de 

Águas Residuais 

 375 

Deste modo, tendo em consideração todo o exposto, e verifican-

do-se o uso legislativo mais frequente do termo “águas residuais”, 

será esse o conceito por nós utilizado. 

Atentando nas definições que o legislador nos dá sobre águas re-

siduais domésticas, industriais e urbanas (quer no diploma relativo às 

ARU, quer no DL n.º 236/98), podemos afirmar que as águas residu-

ais correspondem às águas que, após utilização humana, apresentam 

as suas características naturais alteradas. LEONES DANTAS afirma 

que “Por águas residuais devem entender-se aquelas que foram 

objeto de um processo de utilização, seja ele de tipo industrial ou 

doméstico”.564 

Ora, devemos realçar que, conforme o uso que é dado às águas, as 

mesmas apresentarão diferentes características físicas, químicas e bio-

lógicas, com necessidades diversas de tratamento adequado, de modo 

que, aquando da sua descarga, não poluam o domínio hídrico. Daí a 

necessidade de qualificação dos diferentes tipos de águas residuais. 

2.2.2.1. Águas residuais urbanas 

As “águas residuais urbanas” são, de acordo com o estabelecido 

no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho,565 (ARU) “as águas resi-

duais domésticas ou a mistura destas com águas residuais industriais 

e ou com águas pluviais” (cfr. art. 2.º, n.º 2, al. c). Assim, importa 

saber, desde logo, no âmbito do referido diploma, o que se entende 

___________ 

564 Ver LEONES DANTAS, António,“Contra-ordenações ambientais – Descargas de Águas 

Residuais”, Revista do Ministério Público, Ano 22, abril-junho, 2001, n.º 86, p. 71. 
565 Diploma que procedeu à transposição, para o direito interno, da Diretiva 91/271/CEE, 

relativa ao tratamento das águas residuais urbanas, na parte em que, segundo o legislador, 

ainda não havia sido regulada. Com efeito, segundo o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 

152/97, embora as normas sobre a conceção dos sistemas de drenagem e de tratamento 

das águas residuais, bem como o licenciamento das descargas, já se encontrassem trans-

postas, faltavam transpor, designadamente as metas temporais e os níveis de tratamento 

para os sistemas de drenagem pública das águas residuais, com o objetivo fulcral de pro-

teção ambiental dos recursos hídricos. 

 O Decreto-Lei n.º 152/97 já foi alterado pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 09/11; 

261/99, de 07/07; 172/2001, de 26/05; 194/2004, de 22/06; 198/2008, de 08/10; e 

135/2015, de 13/07. 
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por águas residuais domésticas e industriais, para aferir do alcance do 

mencionado conceito. 

As “águas residuais domésticas” são definidas como “as águas 

residuais de serviços e de instalações residenciais, essencialmente 

provenientes do metabolismo humano e de atividades domésticas” 

(cfr. art. 2.º, n.º 2, al. a), o que significa que estamos, aqui, perante as 

águas residuais associadas à habitação e aos serviços. 

Por sua vez, consideram-se “águas residuais industriais”, “as 

águas residuais provenientes de qualquer tipo de atividade que não 

possam ser classificadas como águas residuais domésticas nem sejam 

águas pluviais” (cfr. art. 2.º, n.º 2, al. b). Por outras palavras, podemos 

afirmar que as águas residuais industriais são todas aquelas que não 

possam ser tidas como águas residuais domésticas ou águas pluviais. 

Compulsadas as definições apresentadas, verifica-se que, enquan-

to a definição de águas residuais domésticas é apresentada pela positi-

va, devendo aferir-se o que nela se encontra abrangido, já a de águas 

residuais industriais é enunciada de forma negativa, englobando todas 

as águas residuais provenientes de qualquer tipo de atividade que não 

sejam consideradas águas residuais domésticas. A solução parece-nos 

interessante, na medida em que, com as definições indicadas, este 

diploma sempre abrangerá todas as águas residuais produzidas, inde-

pendentemente da sua origem antropogénica. Contudo, a terminologia 

eleita, no que respeita à sua designação – “águas residuais industri-

ais” –, não nos parece a mais adequada, porque poderá inferir-se que 

aí só estarão compreendidas as águas residuais provenientes da indús-

tria, o que não corresponde à sua definição. 

Em síntese, podemos afirmar que as “águas residuais urbanas” 

são a combinação das águas resultantes de usos domésticos, comerci-

ais e industriais, às quais se podem somar, ainda, as águas pluviais. 

2.2.2.1.1. Regime jurídico – âmbito de aplicação, 

objetivos e obrigações 

O regime jurídico sobre a descarga de águas residuais urbanas, na 

perspetiva ambiental, encontra-se regulado essencialmente no Decre-

to-Lei n.º 152/97, que transpôs, para o nosso ordenamento jurídico, o 
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estatuído na Diretiva 91/271/CEE (Diretiva relativa ao tratamento das 

águas residuais urbanas). Deste modo, cumpre averiguar o que a este 

propósito a UE e o direito português estabelecem, em ordem a verifi-

car se as soluções adotadas pelo legislador português, no que respeita 

à descarga de águas residuais urbanas, se adequam, se ultrapassam ou 

se ficam aquém dos objetivos traçados a nível da UE. 

Assim, e no que respeita ao âmbito de aplicação, enquanto o arti-

go 1.º da Diretiva 91/271/CEE se aplica “à recolha, tratamento e des-

carga de águas residuais urbanas e ao tratamento e descarga de 

águas residuais de determinados setores industriais”, com o objetivo 

de “proteger o ambiente dos efeitos nefastos das descargas de águas 

residuais”, o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 152/97 diz-se aplicável “à 

recolha, tratamento e descarga de águas residuais urbanas no meio 

aquático”, não dispondo, expressamente, de qualquer norma específi-

ca quanto ao objetivo a alcançar. 

Atentando sobre o teor dos aludidos artigos, bem como das no-

ções acima apresentadas, podemos afirmar que o legislador nacional 

se, por um lado, parece ter ido mais longe no que concerne às águas 

residuais abrangidas, por outro, parece-nos introduzir uma restrição à 

sua aplicação quando inclui a expressão “no meio aquático”, a qual 

não consta no texto da diretiva. Não obstante, analisadas todas as 

normas do regime jurídico relativo às descargas de águas residuais 

nacionais e comunitárias, verifica-se que o enfoque das mesmas se 

dirige, dentro do objetivo mais vasto de proteção do ambiente, à pro-

teção das massas de água, por isso não se vislumbra, na lei nacional, 

qualquer limitação prejudicial à aplicação das normas da UE sobre 

esta matéria. 

Considerando que a descarga das águas residuais urbanas sem um 

tratamento adequado constituía um foco de poluição do domínio hí-

drico, uma das obrigações impostas pela Diretiva 91/271/CEE respeita 

à designação de zonas sensíveis, de acordo com os critérios definidos 

no seu Anexo II. 
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Em cumprimento dessa obrigação, o Decreto-Lei n.º 152/97 pro-

cedeu, desde logo, à primeira identificação dessas zonas,566 classifi-

cando as massas de água em zonas sensíveis e em zonas menos sensí-

veis.567 Nesse quadro, quando a descarga de águas residuais é efetuada 

em zonas sensíveis, a exigência de qualidade do efluente final é maior 

do que nas zonas menos sensíveis, impondo-se um tratamento mais 

exigente. Além disso, com estes diplomas são impostos, também, tra-

tamentos diversos, consosante as aglomerações com um determinado 

equivalente populacional (e.p.). Deste modo, estão previstos, em sin-

tonia com o estabelecido na Diretiva 91/271/CEE, os seguintes tipos 

de tratamento: o “tratamento apropriado”, o “tratamento secundário” 

e o “tratamento mais avançado que o secundário”, denominado usu-

almente como “tratamento terciário”. 

Assim, e em regra, a descarga de águas residuais urbanas com 

origem em aglomerados com um e.p. inferior a 2000, efetuadas em 

águas doces e estuários, e as descargas provenientes de aglomerações 

com um e.p. inferior a 10 000, levadas a cabo em águas costeiras, de-

vem ser submetidas previamente a um “tratamento apropriado”. Caso 

se esteja perante e.p. superiores aos indicados e a descarga ocorra em 

zonas não classificadas como sensíveis, então as águas devem ser 

submetidas a um “tratamento secundário”. Finalmente, quando este-

jam em causa águas residuais provenientes de aglomerados com um 

e.p. igual ou superior a 10 000 e a descarga ocorra em zonas sensíveis, 

___________ 

566 Posteriormente, e nos termos legalmente previstos, deveriam ser efetuadas revisões peró-

dicas dessa lista, pelo menos de quatro em quatro anos (cfr. art. 3.º, n.º 2, do DL n.º 

152/97). Todavia, tal periodicidade nem sempre foi respeitada, tendo sido realizadas três 

revisões dessa lista, a saber: pelos Decretos-Leis n.os 149/2004, de 22/06; 198/2008, de 

08/10; e 133/2015, de 13/07. 

 Atendendo à necessidade de se proceder a uma nova revisão das zonas sensíveis, sabe-se 

que a APA está a desenvolver os trabalhos necessários, tendo por base a classificação do 

estado das massas de água referente ao segundo ciclo de planeamento (2016-2021) da 

DQA, com a atualização entretanto efetuada para a avaliação intercalar do programa de 

medidas. 
567 De acordo com o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 152/97 deve 

garantir-se que a identificação das zonas sensíveis seja revista em intervalos não superio-

res a quatro anos, concedendo-se às novas zonas designadas um prazo de sete anos para 

cumprimento dos requisitos de tratamento de descarga exigidos. 
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tais águas devem ser submetidas a um tratamento mais avançado do 

que o secundário. 

Em suma, podemos afirmar que, atenta a importância da proteção 

do ambiente, e mais concretamente dos recursos hídricos, alvo de 

inúmeros atentados ao longo dos tempos, o Decreto-Lei n.º 152/97, na 

esteira do direito comunitário, veio regular a descarga de águas resi-

duais urbanas nos meios aquáticos, prevendo os sistemas de tratamen-

to a que as mesmas devem ser sujeitas. 

Este diploma constitui, atualmente, um complemento ao cumpri-

mento da Lei da Água, que procedeu, como já se referiu, à transposi-

ção da DQA para o direito interno. Com efeito, para além do objetivo 

da preservação dos ecossistemas aquáticos dos efeitos nocivos provo-

cados pelas águas residuais urbanas, o Decreto-Lei n.º 152/97 deve 

assegurar, enquanto meio instrumental dos objetivos delineados pela 

DQA, a obtenção do bom estado de todas as as massas de água.568 

Por outro lado, e concomitantemente, o Decreto-Lei n.º 152/97 

estimula quer a reutilização das águas residuais tratadas quer das la-

mas, sempre que possível ou adequado (cfr. art. 11.º), matérias que, 

adiante, serão objeto de análise autónoma.569 

2.2.2.1.2. A abrangência de águas residuais industriais 

As “águas residuais urbanas” são, de acordo com o estabelecido 

no Decreto-Lei n.º 152/97, e conforme já aludido, “as águas residuais 

domésticas ou a mistura destas com águas residuais industriais e ou 

com águas pluviais”. Deste modo, as águas residuais industriais, 

definidas como as “águas residuais provenientes de qualquer tipo de 

atividade que não possam ser classificadas como águas residuais 

domésticas nem sejam águas pluviais”, encontram-se também abran-

gidas por este diploma, sempre que seja possível a sua ligação a um 

___________ 

568 De facto, como já mencionamos aquando da análise do quadro legal sobre esta matéria 

em vigor na UE, compulsadas as normas da DQA verifica-se a manutenção da Diretiva 

relativa às águas residuais urbanas (Diretiva 91/271/CEE), à qual incumbe assegurar, em 

conjunto com a DQA, a obtenção do bom estado de todas as massas de água.  
569 Ver, infra, pontos 3 e 4. 
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sistema público de saneamento. Nestas situações, as condições da 

descarga das águas residuais industriais no sistema público são defini-

das pelo regulamento da entidade gestora desse sistema. 

No início dos anos 70 do século XX existia uma enorme carência 

de sistemas de saneamento. Todavia, nas décadas seguintes, o sanea-

mento foi considerado prioritário em termos de investimento, sobretu-

do após a integração de Portugal na UE, como já mencionamos. Atu-

almente, são várias as águas residuais industriais que são descarrega-

das nos sistemas públicos de saneamento, de acordo com as regras 

definidas pelas respetivas entidades gestoras, impondo-se um pré-

tratamento. De facto, a descarga de águas residuais industriais nos 

sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais urbanas requer, 

obrigatoriamente, um pré-tratamento, caso os efluentes industriais não 

sejam, à partida, equiparados a efluentes urbanos, sob pena de com-

prometerem o funcionamento das estações de tratamento e de modo a 

garantir que as descargas das estações de tratamento não impeçam as 

águas recetoras de cumprir o disposto sobre as normas de qualidade 

das águas. 

2.2.2.1.3. Licença de descarga ou de utilização dos 

recursos hídricos 

A descarga de águas residuais urbanas, ou de qualquer outro tipo 

de águas residuais, só é admissível mediante, obtenção da respetiva 

licença de descarga, a também denominada licença de utilização dos 

recursos hídricos. 

É a licença (que será objeto de estudo mais aprofundado no Capí-

tulo VII), atribuída nos termos do RURH, que estabelece os requisitos 

a que devem obedecer as descargas de águas residuais urbanas. Esses 

requisitos são definidos segundo os termos da legislação de referência, 

a saber, de acordo com o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, e de 

modo a não colocar em causa o cumprimento das normas de qualidade 

das águas constante do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Com 
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efeito, o Decreto-Lei n.º 152/97 define os requisitos físico-químicos, 

nomeadamente CBO5570, CQO571 e SST572, para as descargas das es-

tações de tratamento de águas residuais urbanas, após o tratamento 

secundário ou terciário (Quadro n.º 1 anexo ao referido diploma). Por 

sua vez, o pH do efluente tratado, aquando da descarga no meio rece-

tor, é definido com base no Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98. 

Os parâmetros azoto total e fósforo total são requisitos adicionais a 

impor, apenas, nas licenças de descarga de estações de tratamento de 

águas residuais urbanas em zonas sensíveis sujeitas a eutrofização. 

Por fim, cumpre referir que os parâmetros microbiológicos não 

são considerados na legislação de referência aquando da descarga do 

efluente final nas massas de água, pelo que também não são conside-

rados nas licenças de descarga das ETAR, salvo nas situações de reu-

tilização da água residual tratada. 

2.2.2.2. Águas residuais industriais 

A definição de águas residuais industriais apenas consta do di-

ploma relativo às águas residuais urbanas, já analisado, e do regime 

jurídico de produção de água para reutilização, que, conforme refe-

rimos, não nos parece adequado para uma noção genérica das mes-

mas. 

Como vimos, a definição de águas residuais industriais, constante 

do Decreto-Lei n.º 152/97, é formulada pela negativa. Consideram-se 

águas residuais industriais as “águas residuais provenientes de qual-

quer tipo de atividade que não possam ser classificadas como águas 

residuais domésticas nem sejam águas pluviais”. Ou seja, de acordo 

com a definição legal, todas as águas residuais que não possam ser 

classificadas como domésticas ou pluviais são tidas como águas resi-

duais industriais, nelas se incluindo as águas residuais pecuárias (ou 

industriais biodegradáveis), resultantes das explorações de suinicultu-

ra, bovinicultura e aviários. 

___________ 

570 Carência bioquímica de oxigénio. 
571 Carência química de oxigénio. 
572 Sólidos suspensos totais. 
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Não obstante, analisada a legislação relativa à descarga de águas 

residuais não urbanas ou das águas residuais que não possam ser con-

duzidas ao sistema de saneamento urbano, podemos definir as águas 

residuais industriais como aquelas que sejam provenientes de diversos 

tipos de estabelecimentos industriais e, ainda, de modo autónomo, as 

águas residuais agropecuárias (que analisaremos de seguida), uma vez 

que existe legislação específica para estas últimas. Acresce que a le-

gislação relativa às emissões industriais (DL n.º 127/2013), no Anexo 

I, refere-se a “Categorias de atividades industriais e agropecuárias 

(…)”, apontando claramente para atividades distintas, que, em conse-

quência, geram diferentes tipos de águas residuais. 

A descarga de águas residuais industriais no solo ou no domínio 

hídrico só é autorizada quando não é possível a sua ligação à rede de 

saneamento. 

Deste modo, e à semelhança do que se expôs quanto às águas re-

siduais urbanas, quando se pretenda descarregar águas residuais in-

dustriais e não seja possível a sua ligação a uma rede de saneamento 

(com a respetiva autorização da entidade gestora da mesma), há que 

solicitar a competente licença de descarga ao abrigo do disposto no 

Regime de Utilização dos Recursos Hídricos, sendo os VLE, in casu, 

definidos de acordo com o estabelecido no Anexo XVIII do Decreto-

Lei n.º 236/98. Devemos ainda salientar que poderão ser impostos 

VLE mais exigentes do que os mencionados no referido anexo, caso 

se verifique qualquer uma das seguintes situações: 

– o meio recetor esteja classificado como zona sensível, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 152/97; 

– a poluição originada pela descarga possa ter efeitos a longa 

distância ou transfronteiriços; 

– o meio recetor esteja classificado como zona vulnerável, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de setembro.573 

___________ 

573 Diploma que procedeu à transposição, para o direito interno, da Diretiva 91/676/CEE do 

Conselho, de 12 de dezembro de 1991, relativa à proteção das águas contra a poluição 

causada por nitratos de origem agrícola, e que foi já alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, 

de 11/03. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/641126/details/eurlex.asp?ano=1991&id=391L0676
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Por fim, importa destacar que a descarga de águas residuais in-

dustriais para a água ou solo, no que respeita determinado tipo de in-

dústrias, encontra-se abrangida pela denominada legislação PCIP, 

atualmente regulada pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, que estabelece o 

Regime de Emissões Industriais. Este diploma identifica as atividades 

industriais a que se aplica (cfr. art. 2.º e Anexo I), estatuindo, no arti-

go 25.º, que os títulos de utilização de recursos hídricos necessários à 

exploração da instalação são anexados à Licença Ambiental e man-

têm-se em vigor como títulos autónomos e independentes da referida 

licença, regendo-se pelas normas constantes do RURH. Todavia, 

acrescenta que na Licença Ambiental são definidas as condições de 

exploração das instalações de tratamento de águas residuais não 

abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 152/97, e estabelecendo, no artigo 

30.º, as normas relativas aos VLE, os parâmetros equivalentes, as me-

didas técnicas e os requisitos de monitorização. A este propósito, sali-

ente-se que os VLE, os parâmetros e as medidas técnicas equivalentes 

baseiam-se nas melhores tecnologias disponíveis (MTD),574 sem que 

se imponha, contudo, a utilização de uma técnica ou de uma tecnolo-

gia específica. 

Por último, saliente-se que a Licença Ambiental, de acordo com o 

disposto no artigo 41.º, que dispõe sobre o seu conteúdo, fixa os VLE 

para as substâncias poluentes, especialmente as mencionadas na lista 

constante do Anexo II ao Decreto-Lei n.º 127/2013, suscetíveis de 

___________ 

574 De acordo com o estabelecido no artigo 31.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 127/2013 (REI): 

“As MTD correspondem à fase de desenvolvimento mais avançada e eficaz das atividades 

e dos respetivos modos de exploração, que demonstre a aptidão prática de técnicas espe-

cíficas para constituírem a base dos VLE e de outras condições de licenciamento, com 

vista a evitar e, quando tal não seja possível, a reduzir as emissões e o impacte no ambi-

ente no seu todo, considerando-se o seguinte: 
 a) «Melhores», as técnicas mais eficazes para alcançar um nível geral elevado de prote-

ção do ambiente no seu todo; 

 b) «Técnicas», o modo como a instalação é projetada, construída, conservada, explorada 

e desativada, bem como as técnicas, incluindo tecnologias, utilizadas no processo de 

produção; 

 c) «Disponíveis», as técnicas desenvolvidas a uma escala que possibilite a sua aplicação 

no contexto do setor económico em causa em condições económica e tecnicamente viá-

veis, tendo em conta os custos e os benefícios, quer sejam ou não utilizadas ou produzi-

das a nível nacional, desde que acessíveis ao operador em condições razoáveis.” 
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serem emitidas pela instalação em causa em volume significativo, 

tendo em conta a sua natureza e potencial de transferência de poluição 

de um meio físico para outro, concretamente água, ar e solo. É de re-

alçar que, para a fixação dos VLE, deve ter-se em consideração as 

características técnicas da instalação em causa, designadamente a sua 

implantação geográfica e as condições locais de ambiente. 

O que se mostra essencial destacar nesta legislação, quanto a nós, 

é que a determinação dos VLE de descarga de águas residuais é efetu-

ado sobretudo com base na tecnologia e, genericamente, para uma 

determinada classe ou categoria industrial, em vez da referência às 

habituais normas gerais da qualidade das águas ou a objetivos de qua-

lidade relativos a águas recetoras das descargas de águas residuais 

industriais, os quais estarão já assegurados por força da licença de 

utilização dos recursos hídricos. 

Com efeito e em jeito de conclusão, podemos afirmar que a pre-

venção e controlo integrados da poluição de emissões industriais, im-

postos pela UE, veio trazer uma nova perspetiva às estratégias setori-

ais de combate à poluição. Neste novo quadro legal, certas atividades 

económicas, potencialmente mais poluidoras, viram o seu funciona-

mento condicionado à obtenção de uma Licença Ambiental. E, por 

essa via, assistiu-se a um reforço da importância da análise da compo-

nente relativa às descargas de águas residuais, uma vez que a Licença 

Ambiental inclui os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos. Des-

te modo, a APA também conseguiu reforçar os mecanismos de con-

trolo ao nível da descarga de efluentes industriais, mediante a avalia-

ção da capacidade de pré-tratamento das águas residuais, com vista a 

compatibilizá-las com os limites impostos pelas entidades gestoras 

das redes de saneamento, caso aí sejam descarregadas, ou pelo contro-

lo da descarga da Estação de Tratamento de Águas Residuais que o 

estabelecimento possua.575 

___________ 

575 Neste sentido, cfr. Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas 

Residuais (PENSAAR) 2020, publicado em 2015, vol. 1, p. 35. 
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2.2.2.3. Águas residuais agropecuárias e agroindustriais 

As águas residuais agropecuárias resultam das explorações de 

produção animal ou pecuária e as águas residuais agroindustriais cor-

respondem às águas residuais provenientes da indústria agrícola, am-

bas usufruindo de características específicas que determinaram a defi-

nição de regras especiais em ordem a proteger os recursos hídricos. 

Com efeito, apesar do esforço que foi sendo desenvolvido ao lon-

go dos tempos relativamente ao controlo das descargas de águas resi-

duais urbanas e industriais, em virtude da transposição das diretivas 

comunitárias, verificou-se que persistiam problemas ambientais de-

correntes da inexistência de soluções ambientalmente adequadas para 

o tratamento das águas residuais provenientes das atividades agrope-

cuárias e agroindustriais, cuja influência e efeito se estendia, pratica-

mente, a todas as regiões do território nacional. 

Tendo em consideração os problemas específicos destas águas re-

siduais, foi elaborado um diagnóstico da situação, em que se apurou 

que os setores com maior relevância em termos de poluição eram a 

bovinicultura, a suinicultura, a avicultura, os matadouros, as adegas, 

os lagares e pequenas queijarias. Aferiu-se que, em conjunto, descar-

regavam águas residuais não tratadas nos meios recetores na ordem de 

12 milhões de e.p., em termos de carga orgânica, e 16 milhões de e.p., 

em termos de carga de azoto,576 situação que urgia alterar, pois impos-

sibilitava qualquer projeto de despoluição e requalificação das águas. 

Assim, em 2007, foi definida, pela primeira vez, uma política pú-

blica para as águas residuais agropecuárias e agroindustriais, denomi-

nada Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroin-

dustriais (ENEAPAI) 2007-2013.577 O objetivo dessa Estratégia con-

sistiu, essencialmente, em estabelecer um quadro de referência e indi-

car formas para a resolução dos problemas ambientais persistentes, 

decorrentes das águas residuais geradas pelas atividades agropecuárias 

e agroindustriais, em muitas das bacias hidrográficas portuguesas. 

___________ 

576 Cfr. PENSAAR 2020, publicado em 2015, vol. 1, p. 35. 
577 Aprovada pelo Despacho n.º 8277/2007, de 09/05. 
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Não obstante, apesar da aludida Estratégia ter obtido boa recetivi-

dade nos diversos setores abrangidos, e ainda que, para algumas regi-

ões, tenham sido desenvolvidos estudos para a implementação de pro-

jetos, a realidade é que em 2015 ainda não havia qualquer projeto 

concluído ou em funcionamento, como se dá conta no PENSAAR 

2020.578 Por isso, foi sem surpresa que os PGRH revelaram e confir-

maram a ausência de alterações significativas aos vários impactes 

ambientais provocados pelas águas residuais dos setores em causa. 

Estes factos viriam a ser plasmados no PNA, aprovado em 8 de junho 

de 2017, o qual considerou que a ENEAPAI não teve a pretendida 

concretização prática, e que as pressões sobre as massas de água pro-

vocadas também por estas atividades económicas se mantinham a um 

nível elevado. 

Deste modo, havia que rever o quadro de atuação estabelecido e 

procurar avaliar os fatores que conduziram à inação verificada. Foi 

nesse cenário que, em 30 de novembro de 2017, se apresentou publi-

camente a ENEAPAI 2018-2025, para o referido período temporal, 

aplicável ao território continental. Esta Estratégia, de acordo com o 

anunciado, elaborou um balanço da implementação da ENEAPAI 

anterior e reviu as metas e instrumentos para alcançar os objetivos 

definidos para o estado das massas de água, integrando um plano de 

ação com vista à concretização desse objetivos. Um dos aspetos sali-

entados na apresentação do ENEAPAI foi o de que seria dada priori-

dade à valorização agrícola das águas residuais agropecuárias e 

agroindustriais, mas condicionando as áreas disponíveis para essa 

aplicação em função do estado das massas águas de cada região, com 

o objetivo de alcançar o bom estado das águas. 

Todavia, decorridos mais de dois anos do período a que a nova 

Estratégia se refere, o certo é que ainda não se encontrava disponível 

___________ 

578 Nele se refere, no que respeita às suiniculturas, que, apesar dos protocolos de cooperação 

assinados pela Águas de Portugal, através dos quais esta se encontra a participar no de-

senvolvimento de projetos no âmbito do tratamento de efluentes de suinicultura para as 

regiões de Leiria, Oeste, Monchique e Península de Setúbal, não houve avanços significa-

tivos, como seria desejável e expectável, continuando as suiniculturas a ser focos de po-

luição importantes (PENSAAR 2020, vol 1, p. 34). 
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para consulta!579 Finalmente, no passado dia 29 de setembro de 2020, 

em Leiria, foi efetuada uma nova apresentação do ENEAPAI, desig-

nando-se agora “ENEAPAI 2030”. Esta Estratégia vem reconhecer, 

uma vez mais, a persistência de problemas ambientais em algumas 

bacias hidrográficas, decorrentes de práticas associadas à gestão dos 

efluentes pecuários. E, embora continue a dar primazia à valorização 

agrícola dos efluentes pecuários, entende ser necessário procurar ou-

tras soluções para destino final para as zonas diagnosticadas como 

críticas, defendendo uma resposta pública onde não haja possibilidade 

de concretização de outras soluções. De forma hierarquizada, defende 

a valorização orgânica, a valorização energética, a ETAR e, por fim, o 

aterro, de acordo com os princípios da “economia circular”. Por isso, 

defende a criação de um novo modelo institucional de gestão, propon-

do a criação de uma estrutura de acompanhamento da ENEAPAI e a 

implementação de um sistema de informação para rastreabilidade dos 

efluentes. 

Esperemos, agora, que, finalmente, a ENEAPAI 2023 seja apro-

vada e publicada, pois a qualidade das massas de água não pode con-

tinuar a ser inadiavelmente postergada, sob pena de Portugal não al-

cançar a boa qualidade de todas as massas de água. 

Conjugando as aludidas Estratégias com o Regime do Exercício 

da Atividade Pecuária (REAP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

___________ 

579 Entretanto, através do Despacho n.º 6312/2019, de 10/07, o Ministério do Ambiente 

autorizou a AdP Energias – Energias Renováveis e Serviços Ambientais, S.A., a realizar 

estudos técnicos e económico-financeiros com vista à criação de um novo serviço público 

destinado ao tratamento e à valorização dos efluentes agropecuários e agroindustriais. O 

Ministério afirma que, apesar da ENEAPAI dar prioridade à valorização agrícola dos 

efluentes agropecuários e agroindustriais, em algumas regiões não existem áreas disponí-

veis para esse efeito sem que se coloque em risco o estado das massas de água. Por outro 

lado, refere que as soluções coletivas que estavam a ser gizadas por entidades dos setores 

em questão, por razões diversas, não puderam ser executadas. Assim, entendeu ser neces-

sário criar um novo serviço público para o tratamento e a valorização dos efluentes agro-

pecuários e agroindustriais, prestado pelo Estado através de uma empresa pública. Esta 

entidade pública, a AdP Energias – Energias Renováveis e Serviços Ambientais, S.A., se-

rá a entidade concessionária da exploração e gestão do sistema integrado de tratamento e 

valorização dos efluentes agropecuários e agroindustriais. 
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81/2013, de 14 de junho580, e com o Regime das Emissões Industriais 

(REI), impõe-se uma primeira conclusão. Neste âmbito, o legislador 

utiliza a expressão “efluentes” em vez de “águas residuais”. Saliente-

se, contudo, que, enquanto no REAP, como já se deu conta, se define 

“efluentes pecuários” como “o estrume e chorume581” (cfr. art. 2.º, al. 

l), e “outros efluentes das atividades pecuárias” como “outros fluxos 

de poluentes emitidos pelas atividades pecuárias para a água, para o 

solo ou para o ar” (cfr. art. 2.º, al. v), no REI não se encontra qual-

quer definição dos mesmos, estabelecendo-se, no artigo 26.º, que, nas 

instalações onde se exerça atividade de gestão de efluentes pecuários, 

a emissão de licença apenas ocorre após a aprovação, ou a aprovação 

condicional, do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP), pre-

visto no REAP. 

Assim, impõe-se uma segunda conclusão. As noções de “efluen-

tes pecuários” e de “outros efluentes das atividades pecuárias”, cons-

tantes do REAP, são complementares, abrangendo, no seu conjunto, 

mais do que as “águas residuais”. 

No que respeita ao regime aplicável à gestão dos efluentes pecuá-

rios, e designadamente à elaboração do PGEP, o artigo 1.º, n.º 7, do 

REAP remete a sua definição para portaria, a qual foi aprovada ainda 

no quadro da legislação anterior sobre esta matéria.582 Assim, cumpre 

fazer referência à Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho,583 que estabe-

___________ 

580 Este diploma estabelece o Regime Jurídico do Exercício da Atividade Pecuária, nas res-

petivas explorações, entrepostos e centros de agrupamento, bem como das atividades 

complementares de gestão de efluentes pecuários. 

 Foi já alterado pelos Decretos-Leis n.os 165/2014, de 05/11; 85/2015, de 21/05; e 20/2019, 

de 30/01. 
581 “Estrume” é “a mistura de fezes e urinas dos animais com materiais de origem vegetal 

como palhas e matos, com maior ou menor grau de decomposição, incluindo a fração 

sólida do chorume, assegurando que não tem escorrência líquida aquando da sua aplica-

ção”. “Chorume” corresponde “a mistura de fezes e urinas dos animais, bem como de 

águas de lavagem ou outras, contendo por vezes desperdícios da alimentação animal ou 

de camas e as escorrências provenientes das nitreiras e silos” [cfr. art. 2.º, n.º 1, als. h) e 

f), respetivamente, da Portaria n.º 631/2009, de 09/06]. 
582 Ou seja, no âmbito do Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10/11, diploma revogado pelo Decre-

to-Lei n.º 81/2013, de 14/06, não se tendo ainda procedido à aprovação de nova portaria. 
583 A qual foi, entretanto, alterada pela Portaria n.º 114-A/2011, de 23/03. 
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lece as normas regulamentares a que obedece a gestão dos efluentes 

pecuários das atividades pecuárias e as normas técnicas a observar no 

âmbito do licenciamento das atividades de valorização agrícola ou de 

transformação dos efluentes pecuários, com o objetivo de promover as 

condições adequadas de produção, recolha, armazenamento, transpor-

te, valorização, transformação, tratamento e destino final. De facto, 

esta portaria cria um quadro de licenciamento para encaminhamento 

dos efluentes pecuários, no qual se dá prioridade à valorização 

agrícola, mas também à minimização dos impactes negativos desses 

efluentes sobre o ambiente. Promove o uso eficiente da água, não só 

com o objetivo de preservar os recursos hídricos como também com o 

intuito de facilitar o processo de gestão dos efluentes pecuários, redu-

zindo a quantidade produzida.584 Por outro lado, e sempre que possí-

vel, recomenda-se a reutilização dos efluentes pecuários (cfr. art. 3.º, 

n.º 1). 

2.2.3. As descargas nas águas subterrâneas e nas águas 

superficiais. Diferenças ao nível do regime jurídico 

Apesar do intuito do legislador ser o de controlar, prevenir, dimi-

nuir e, quando possível, eliminar as descargas de águas residuais, com 

vista a proteger o domínio hídrico no seu todo, independentemente do 

meio recetor, como já tivemos oportunidade de referir, existem regras 

específicas e diversas para o controlo da poluição nas águas subterrâ-

neas e nas águas superficiais. 

Na verdade, tendo em consideração as diferentes características 

das águas subterrâneas e das águas superficiais, bem como as maiores 

dificuldades de regeneração das águas subterrâneas, foram aprovadas 

normas de qualidade diferentes. Por outro lado, enquanto para as mas-

sas de água superficiais, que geralmente constituem o meio recetor 

das descargas de águas residuais, se tem como fim alcançar o “bom 

estado” ecológico e químico, já para as águas subterrâneas o objetivo 

é alcançar o “bom estado” químico. 

___________ 

584 Cfr. preâmbulo da Portaria n.º 631/2009, de 09/06. 
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Nesse quadro, e sem prejuízo das normas constantes da Lei da 

Água, que, como já dissemos, transpôs a DQA, o Decreto-Lei n.º 

208/2008, de 28/10, estabelece o regime de proteção das águas subter-

râneas contra a poluição e deterioração, transpondo para a ordem jurí-

dica interna a Diretiva 2006/118/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 12 de dezembro, relativa a essa matéria, definindo, entre 

o mais, as normas de qualidade das águas subterrâneas. Por sua vez, o 

Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24/09, estabelece as normas de qualida-

de ambiental para o controlo da poluição das águas superficiais, trans-

pondo a Diretiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 16 de dezembro, e parcialmente a Diretiva 2009/90/CE da Comis-

são, de 31 de julho, que estabelece as especificações técnicas para a 

análise e monitorização químicas do estado da água. 

2.3. OS “POLUENTES EMERGENTES” 

O desenvolvimento da Ciência tem permitido identificar a pre-

sença, nas águas, de poluentes não regulamentados, apelidados de 

“poluentes emergentes”585. Estes poluentes são de origem antropogé-

nica química e de difícil biodegradabilidade, como, por exemplo, os 

detergentes, os produtos farmacêuticos e de higiene pessoal, fragân-

cias, plasticizantes, nanopartículas, microplásticos, etc. Ainda que 

detetados em concentrações muito baixas, representam um risco para 

o funcionamento dos ecossistemas, podendo provocar impactes nega-

tivos na reprodução, na fisiologia e no crescimento dos seres vivos. 

Em face disso, os “poluentes emergentes” vêm sendo alvo de atenção 

por parte da UE. 

Nesse quadro, cumpre fazer alusão à Diretiva 2013/39/UE, de 12 

de agosto, decorrente da DQA, relativa a normas de qualidade ambi-

ental, que alterou a lista de substâncias prioritárias e estabeleceu uma 

___________ 

585 Uma das primeiras pessoas a alertar a comunidade sobre “poluentes emergentes” foi 

Rachel Carson em 1962, no seu livro “Primavera Silenciosa”, onde já indicava os malefí-

cios do uso do pesticida DDT. 
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lista de substâncias sob vigilância.586 Esta nova lista tem como objeti-

vo a recolha de dados dos “poluentes emergentes”, de modo a pode-

rem ser tomados em consideração nas futuras revisões da lista de 

substâncias prioritárias. A UE estabeleceu, ainda, que a aludida lista 

deverá ser dinâmica e válida durante um período de tempo limitado, a 

fim de se adaptar a novos dados sobre os riscos potenciais as-sociados 

aos “poluentes emergentes” e com o objetivo de evitar a monitoriza-

ção das substâncias por mais tempo do que o necessário. 

As normas adotadas no âmbito da UE e, consequentemente, no 

domínio nacional, relativamente às substâncias prioritárias que vêm 

sendo identificadas, têm-se focado em resolver o problema na fonte, 

evitando, diminuindo e, quando possível, eliminando as descargas 

com esse tipo de poluentes. Contudo, nem sempre é fácil identificar 

todas as origens dos poluentes e desse modo combatê-las. Pense-se, 

por exemplo, nos medicamentos, substâncias consumidas amplamente 

por todos nós, e que vão parar às águas residuais urbanas. Por isso, é 

necessária também, e em simultâneo, uma abordagem dessas substân-

cias nas próprias águas residuais domésticas, ou seja, promovendo 

novos tipos de tratamento nas ETAR. Na verdade, parece-nos, que de 

iure condendo, a regulamentação jurídica se deveria focar em ambas 

as perspetivas, estabelecendo regras não só para resolução do proble-

ma colocado pelas substâncias prioritárias na fonte, mas também para 

aplicar nas próprias ETAR. 

2.4. ALGUMAS REFLEXÕES FINAIS SOBRE AS NORMAS RELATIVAS ÀS 

DESCARGAS DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Antes do mais, impõe-se destacar que a atividade de saneamento 

de águas residuais urbanas constitui, atualmente, um serviço público 

___________ 

586 Na primeira lista de substâncias sob vigilância foram incluídos três medicamentos: o 

diclofenac (CAS 15307-79-6), o 17-beta-estradiol (E2) (CAS 50-28-2) e o 17-alfa-

etinilestradiol (EE2) (CAS 57-63-6). 
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de carácter estrutural, absolutamente essencial à proteção do ambien-

te.587 

Todavia, analisada e concatenada a legislação aplicável às des-

cargas de águas residuais, com o objetivo de proteção ambiental, veri-

fica-se que estamos perante um emaranhado de normas com elevado 

carácter técnico, dispersas em vários diplomas, o que nem sempre 

facilita a sua interpretação e eficiente aplicação. Acresce que, apesar 

da inquestionável relevância do Regime Jurídico das Descargas de 

Águas Residuais, as várias questões que se podem colocar gozam ain-

da de um nível incipiente de tratamento jurídico no direito português, 

designadamente à luz do Direito do Ambiente, perspetiva que nos 

ocupa. 

Apesar de tudo, podemos afirmar que, ao abrigo dos princípios 

comunitários da precaução e da prevenção, encontra-se juridicamente 

estabelecido que as atividades que tenham um impacte significativo 

no estado das águas só podem ser desenvolvidas ao abrigo de um títu-

lo de utilização,588 emitido nos termos e nas condições legalmente 

previstos. De facto, a licença de descarga de águas residuais, que será 

objeto de estudo mais aprofundado no Capítulo VII, funciona como o 

mecanismo por excelência de controlo da qualidade das águas e con-

servação do meio ambiente. 

Deste modo, e apesar dos diversos diplomas aplicáveis, sublinhe-

se, em jeito de conclusão, que o Regime Jurídico Relativo às Descar-

gas de Águas Residuais encontra-se principalmente regulado no 

RURH, designadamente nos artigos 48.º e seguintes, que determinam, 

inter alia, que a descarga de águas residuais deve ser realizada por 

forma a que as normas de qualidade relativas a substâncias perigosas 

sejam cumpridas, não sejam causados riscos significativos ou perigos 

para o ambiente, e que os interesses de conservação da Natureza e na 

proteção da paisagem não sejam prejudicados (cfr. art. 48.º, n.º 5). 

___________ 

587 Os serviços deste setor são também reconhecidos como serviços públicos essenciais pela 

legislação nacional, designadamente pela Lei dos Serviços Públicos Essenciais (Lei n.º 

23/96, de 26/07, na redação atual). 
588 O conceito de “utilização” do domínio hídrico é encarado no sentido lato do termo, inclu-

indo a utilização das águas como meio recetor de descargas de efluentes. 
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Com efeito, as normas ambientais aplicáveis às descargas têm es-

sencialmente uma finalidade de carácter preventivo geral. Sem prejuí-

zo disso, quando tais normas são alvo de incumprimento, encontra-se 

estabelecida, a título contraordenacional e a nível penal, a punição das 

ações e condutas que sejam suscetíveis de colocar em risco ou de pro-

vocar danos na esfera do bem jurídico tutelado.589 

Infelizmente, o incumprimento das normas ambientais, como sa-

lienta GARCIA, “tende a instalar-se e a encontrar justificação na 

falta de autoridade”. Por um lado, afirma a referida autora, não há 

meios humanos e técnicos suficientes para controlar o cumprimento 

de forma eficaz, por outro, as entidades fiscalizadoras tendem a ter em 

consideração os elevados custos financeiros que muitas das normas 

implicam, não aplicando as sanções que se mostrariam adequadas face 

à previsão da lei. A isto acresce, ainda, a pressão exercida sobre o 

Estado pelas grandes empresas e pelos interesses económicos.590 

Por outro lado, como salienta MARECOS, apesar do incontestá-

vel contributo desempenhado pelas ETAR na melhoria da qualidade 

das águas, não deve olvidar-se que a descarga de uma água residual 

tratada representa, ainda, uma fonte de poluição pontual no meio rece-

tor. Com efeito, basta lembrar que a maioria das nossas ETAR assegu-

ra um tratamento secundário, a que corresponde uma água residual 

com cerca de 25 mg/L de carência bioquímica de oxigénio, enquanto 

o valor definido para a qualidade mínima das águas doces superficiais 

não pode exceder 5 mg/L (Anexo XXI do DL n.º 236/98).”591 Por 

isso, a redução da quantidade de águas residuais deve constituir um 

objetivo a merecer a melhor atenção por parte do legislador. 

___________ 

589 Os regimes contraordenacional e penal aplicáveis às descargas de águas residuais serão 

objeto de estudo mais detalhado nos pontos 6.1. a 6.3. do Capítulo VII. 
590 GARCIA, Maria da Glória, “O lugar do direito na proteção do ambiente”, Almedina, 

Coimbra, 2007, p. 406. 

 Sobre as possíveis justificações para a falta de execução do direito do ambiente, pode ver-

se ESTEVE PARDO, José, Técnica, riesgo y Derecho – Tratamiento dei riesgo tecnoló-

gico en el Derecho ambiental, Ariel Derecho, 1999, pp. 74 e ss. 
591 MARECOS, Helena, et al., António, Tratamento de águas residuais urbanas. Operações 

e processos de tratamento físico e químico, edição da ERSAR e outros, Lisboa, dezembro 

de 2016, p. 22. 
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Por fim, e vivendo numa sociedade de risco, não nos devemos li-

mitar a cumprir as normas em vigor. É nossa obrigação incentivar a 

investigação e o desenvolvimento e estar atentos aos novos estudos 

que a Ciência nos vai disponibilizando, designadamente no domínio 

dos “poluentes emergentes”, de modo a definir e atualizar as regras 

necessárias à proteção e conservação do domínio hídrico. 

3. A REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS E A 

ECONOMIA CIRCULAR 

Atenta a escassez de água doce e a crescente pressão que se foi 

exercendo sobre as massas de água, a procura de novos recursos hídri-

cos surgiu já hávários anos, na senda, aliás, do estatuído no ponto II 

da Carta Europeia da Água, onde se afirma: “Os recursos de águas 

doces não são inesgotáveis. É indispensável preservá-los, administrá-

los e, se possível, aumentá-los.”592 

A necessidade de preservar os recursos hídricos, através da procu-

ra de novas origens de água, é um desígnio que se encontra igualmen-

te sedimentado, quer no quadro legal da UE (ainda que de modo inci-

piente até há bem pouco tempo, como analisaremos adiante), quer no 

âmbito do direito internacional. Efetivamente, um dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), em particular do ODS 6, relati-

vo à “água potável e saneamento”, é o aumento substancial, à escala 

mundial, da reutilização da água até 2030.593 

Todavia, o desenvolvimento de novas origens de água esteve 

sempre dependente, a maior parte das vezes, dos avanços tecnológicos 

que se foram registando, bem como dos custos associados a esses re-

cursos. 

___________ 

592 Sublinhado nosso. 
593 Há quem entenda que, ainda que os recursos usados na reutilização – águas residuais – 

não sejam novos, o certo é que representam uma poupança de água doce, podendo consi-

derar-se que a reutilização acaba por contribuir para a ampliação dos recursos hídricos. 

Assim o afirma NAVARRO CABALLERO, Teresa María, “Cuestiones jurídico-

ambientales de la reutilización de aguas regeneradas”, Agua Y Ciudades, Antonio Embid 

Irujo (diretor), 2012, p. 394, citando GONZÁLEZ-ANTÓN ÁLVAREZ. 
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É, assim, neste quadro, que surge a reutilização das águas residu-

ais e também a dessalinização,594 correspondentes aos denominados 

recursos não convencionais. Porém, apenas a reutilização será alvo do 

nosso estudo, uma vez que a dessalinização é uma alternativa que não 

conhece regulação jurídica nem a nível da UE nem no âmbito nacio-

nal. 

A reutilização de águas residuais tratadas nas ETAR595 vem sen-

do uma verdadeira alternativa às àguas de abastecimento para diversos 

tipos de usos, sobretudo nas situações em que se regista escassez de 

água. Por outro lado, ao diminuir as descargas de águas residuais, esta 

solução contribui, ainda, para reduzir o impacte ambiental a elas asso-

ciado. 

Embora a UE preconize, desde 1991, a reutilização das águas re-

siduais como um meio para a gestão eficaz das águas, o certo é que só 

muito recentemente regulou, de forma específica, as condições aplicá-

veis à reutilização, sendo este um dos fatores que explica a sua débil 

execução a nível europeu. 

Com efeito, a Diretiva 91/271/CEE, relativa ao tratamento das 

águas residuais urbanas, limita-se a afirmar, no artigo 12.º, n.º 1, o 

seguinte: “As águas residuais tratadas devem ser reutilizadas sempre 

que adequado (…)”. Não dizendo, contudo, o que se deve entender 

___________ 

594 Espanha é um dos poucos países da UE que tem recorrido à dessalinização. Sobre os 

problemas técnicos e económicos da dessalinização, bem como sobre a sua problemática 

jurídica, nomeadamente a natureza jurídica das águas dessalinizadas, e o tipo de interven-

ção pública sobre a atividade de dessalinização, podem ver-se, inter alia, as reflexões de 

EMBID IRUJO, A., em “Reutilización y desalación de aguas. Aspectos jurídicos”, La Re-

forma de La Ley de Aguas (Ley 46/1999, de 13 de Deciembre), Antonio Embid Irujo (co-

ordenador), Monografias, Editorial Civitas, 2000, pp. 113-158, e “Los Nuevos Recursos 

de Agua (Reutilizacion y Desalacion de Aguas) y su Marco Jurídico”, Jornadas Técnicas: 

La integración del agua regenerada en la gestión de los recursos, Girona, outubro 2005, 

pp. 195-207, e MOREU BALLONGA, José Luis, “La desalación de aguas marinas en la 

ley 46/1999”, Revista de Administración Pública n.º 152, 2000, pp. 29-72. 
595 As ETAR são infraestruturas que surgiram, como é sabido, com o objetivo de reduzir e/ou 

eliminar as cargas poluentes das águas residuais, de modo a permitir que as mesmas pos-

sam ser descarregadas sem afetar de modo nocivo o meio recetor. Todavia, como vere-

mos, há alguns anos a esta parte, têm vindo a assumir, concomitantemente, a função de 

produzir águas destinadas a reutilização. 
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por águas residuais tratadas, nem quais as situações em que a sua reu-

tilização deve considerar-se adequada. 

E volvida quase uma década sobre a adoção desta diretiva, a 

DQA cingiu-se a estipular que a reutilização da água é uma das possí-

veis medidas suplementares que os Estados-membros podem eleger 

em relação a determinada região hidrográfica, como parte do progra-

ma de medidas ao abrigo do n.º 4 do artigo 11.º (cfr. Anexo VI, Parte 

B, da DQA). Ou seja, de acordo com a DQA pode afirmar-se que a 

reutilização deve realizar-se de modo coerente com a planificação 

hidrológica.596 Porém, e também aqui, não se adianta o que se consi-

dera reutilização e em que condições pode a mesma ser levada a cabo. 

Tínhamos, assim, um “quadro legal”, se é que se pode apelidar as 

referidas normas como tal, que se limitava a fazer uma referência ge-

nérica e abstrata à reutilização das águas residuais, não fornecendo 

qualquer noção de reutilização nem definindo quaisquer objetivos 

e/ou medidas para a sua implementação. 

Porém, recentemente, dois fatores vieram obrigar a refletir sobre 

esta matéria. Por um lado, a necessária e imperiosa adaptação às alte-

rações climáticas, com notória influência na disponibilidade de água. 

Por outro, a denominada economia circular,597 embora na UE, tal con-

ceito esteja, ainda, muito conexionado com a área dos resíduos598. De 

facto, juntamente com a adoção do primeiro Plano de Ação para a 

Economia Circular,599 em 2015, pela UE, foram apresentadas, desde 

logo, várias propostas legislativas relativas aos resíduos, com o obje-

tivo de reduzir a sua deposição em aterros e aumentar a sua reutiliza-

ção e reciclagem.600 Nesse seguimento, destaque-se, ainda, a título 

___________ 

596 Neste sentido, pode ver-se MOLINA-GIMÉNEZ, Andrés, “Aproximación al régimen 

jurídico de la reutilización de aguas regeneradas en España”, Agua y Território, n.º 8, ju-

lho-dezembro de 2016, Universidade de Jaén, Espanha, p. 37. 
597 Sobre o conceito e vantagens da economia circular, pode ver-se Ellen Macarthur Founda-

tion, Towards the circular economy, 2013, em ellenmacarthurfoundation.org, site consul-

tado em 13/06/2019, pp. 22 e ss. 
598 Ver COM (2014) 398 final/2, de 25/09/2014, intitulado “Para uma economia circular: 

programa para acabar com os resíduos na Europa”. 
599 COM (2015) 0614 final, de 02/12/2015, intitulado “Fechar o ciclo – Plano de ação da 

UE para a Economia Circular”. 
600 Essas propostas deram lugar a uma ampla revisão do quadro legal dos resíduos, tendo 

sido adotadas as seguintes diretivas: 
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exemplificativo, a recente comunicação da Comissão, em 2018, sobre 

a “Estratégia Europeia para os plásticos na economia circular”,601 

bem como a adoção da Diretiva (UE) 2019/904, de 5 de junho.602 

Contudo, importa sublinhar que, já no referido Plano de Ação para a 

Economia Circular, se afirmava que seguir-se-íam outras “propostas 

legislativas essenciais sobre os adubos e a reutilização da água”, 

reconhecendo-se a reutilização das águas residuais tratadas na agricul-

tura como uma medida de eficiência hídrica e um meio para aliviar a 

pressão sobre os recursos hídricos.603 

Por último, assinale-se que a adoção do segundo plano de ação, 

aprovado na primavera de 2020, intitulado “Novo Plano de Ação para 

a Economia Circular – Para uma Europa mais limpa e competiti-

va”,604 evidencia, do mesmo modo, uma grande ligação com os resí-

duos, mas não deixa de contemplar a reutilização das águas residuais. 

De facto, dele consta uma referência ao recente Regulamento da Reu-

tilização da Água, que será objeto da nossa análise mais adiante,605 o 

qual se destina a incentivar a reutilização da água na agricultura. Este 

 
 – Diretiva (UE) 2018/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30/05/2018, que 

altera as Diretivas 2000/53/CE, relativa aos veículos em fim de vida; 2006/66/CE, relativa 

às pilhas e acumuladores e respetivos resíduos; e 2012/19/UE, relativa aos resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) (JO L 150 de 14/06/2018, p. 93); 

 – Diretiva (UE) 2018/850 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30/05/2018, que 

altera a Diretiva 1999/31/CE, relativa à deposição de resíduos em aterros (JO L 150 de 

14/06/2018, p. 100); 

 – Diretiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30/05/2018, que 

altera a Diretiva 2008/98/CE, relativa aos resíduos (JO L 150 de 14/06/2018, p. 109); 

 – Diretiva (UE) 2018/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30/05/2018, que 

altera a Diretiva 94/62/CE, relativa a embalagens e resíduos de embalagens (JO L 150 de 

14/06/2018, p. 141). 
601 COM (2018) 28 final, de 16/01/2018. 
602 Diretiva que tem como objetivo prevenir e reduzir o impacte de determinados produtos de 

plástico no meio ambiente, em especial no meio aquático, e na saúde humana, bem como 

fomentar a transição para uma economia circular, com produtos e materiais inovadores e 

sustentáveis. Com efeito, é dada prioridade aos produtos reutilizáveis, sustentáveis e não 

tóxicos, bem como aos sistemas de reutilização, face aos produtos de utilização única. Es-

ta diretiva entrou em vigor no dia 02/07/2019 e o prazo para a sua transposição termina a 

03/07/2021. 
603 Cfr. COM (2015) 604 final, pp. 3 e 13. 
604 Cfr. COM (2020) 98 final, de 11/03/2020. Este plano foi adotado no âmbito do Pacto 

Ecológico Europeu, a fim de assegurar que os recursos sejam mantidos na economia du-

rante o maior período de tempo possível. 
605 Cfr. infra, ponto 3.3. 
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novo plano afirma, ainda, que a Comissão favorecerá a reutilização da 

água e a eficiência hídrica nos processos industriais, designadamente 

através da inclusão de práticas de economia circular nos próximos 

documentos de referência sobre as MTD, no âmbito da revisão da 

Diretiva Emissões Industriais. Além disso, e com relevância para o 

objeto do nosso trabalho, prevê-se a elaboração de um plano integrado 

de gestão dos nutrientes com o fim de garantir uma aplicação mais 

sustentável dos mesmos e, em simultâneo, estimular os mercados de 

nutrientes valorizados. Para esse efeito, equaciona-se a possibilidade 

de revisão das diretivas relativas ao tratamento das águas residuais e 

das lamas de depuração. 

No setor da água, como salienta MELGAREJO MORENO, o 

conceito de economia circular materializa-se “en volver a utilizar el 

agua una y otra vez, tal como sucede en el ciclo natural.” 606 E, citan-

do VOULVOULIS, o autor afirma que a reutilização das águas resi-

duais constitui um pilar básico em qualquer economia circular.607 

De facto, a transição da economia linear (extração, produção, uti-

lização e eliminação/rejeição) para a nova economia circular (minimi-

zação da extração de recursos naturais conjugada com a reutilização e 

reciclagem) permite reinventar a economia, tornando-a, designada-

mente, mais sustentável,608 não só a nível dos resíduos, para a qual foi 

inicial e preponderantemente delineada no âmbito da UE609, mas tam-

___________ 

606 Para um aprofundamento do surgimento e delimitação do conceito de economia circular, 

bem como da sua aplicação à água, quer no setor urbano quer no setor industrial, com vá-

rias referências bibliográficas atuais, pode ver-se MELGAREJO MORENO, Joaquín, 

“Agua y Economía Circular”, Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibi-

lidad, pp. 27-52. Citação da p. 38. 
607 MELGAREJO MORENO, Joaquín, op. cit., p. 41. 
608 “The circular economy offers a new way of looking at the relationships between markets, 

customers and natural resources, promoting sustainable and resource-efficient policies 

and practices”. Cfr. VOULVOULIS, Nikolaos, “Water reuse from a circular economy 

perspective and potential risks from an unregulated approach”, Current Opinion in Envi-

ronmental Science & Health, vol. 2, abril de 2018, p. 38. 
609 De acordo com a Comissão Europeia, a economia circular é entendida como “a manuten-

ção do valor dos produtos, materiais e recursos na economia o máximo de tempo possível 

e reduzir ao mínimo os resíduos, nomeadamente pela aplicação da hierarquia dos resí-

duos conforme definida no artigo 4.º da Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho”. Cfr. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
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bém no domínio hídrico. Trata-se de assumir um novo paradigma para 

responder aos desafios que a escassez e a degradação da qualidade das 

águas nos colocam. 

O objetivo que preside à economia circular consiste na maximi-

zação da eficiência do uso dos recursos ao longo de toda a cadeia de 

valor, de modo que os mesmos sejam utilizados de forma mais susten-

tável, nomeadamente através da reutilização e da reciclagem. De 

acordo com os princípios subjacentes à economia circular, deverá 

promover-se, sempre que possível, a utilização em cascata dos recur-

sos renováveis, sendo, por isso, de elevada pertinência a sua aplicação 

na área das águas. 

Como salienta EMBID IRUJO, o direito das águas do século XXI 

deverá estar cada vez mais preocupado com os aspetos ambientais, daí 

que a reutilização e a dessalinização, na sua opinião, serão cada vez 

mais importantes e complexas na sua regulamentação jurídica.610 

Não obstante, e lamentavelmente, ainda estamos longe de alcan-

çar a necessária implementação da reutilização e da dessalinização, 

uma vez que não existe qualquer legislação relativa à dessalinização, 

nem na esfera da UE nem no plano nacional, e, no que respeita à reuti-

lização, a sua regulamentação acaba de conhecer a luz do dia, tendo 

sido aprovada em Portugal em 2019 e na UE apenas este ano (2020). 

Na verdade, e mais que a dessalinização611, a reutilização de 

águas residuais tratadas para vários fins é, atualmente, encarada como 

um fator absolutamente essencial no âmbito do uso eficiente da água e 

na gestão sustentável e integrada dos recursos hídricos. É considera 

uma origem de água alternativa e constitui, também, uma estratégia de 

conservação do domínio hídrico. Neste contexto, NAVARRO 

CABALLERO afirma que a previsível redução da disponibilidade de 

 
Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment. Dispo-

nível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ 

TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0353&from=EN. 
610 EMBID IRUJO, António, “La transformación ambiental del derecho de aguas: el derecho 

de aguas del siglo XXI”, Revista de la Escuela Jacobea de Posgrado, n.º 1, dezembro de 

2011, pp. 16-17. 
611 A reutilização de águas residuais tratadas tem, por regra, menor impacto ambiental do que 

a dessalinização [cfr. COM (2018) 337 final, p. 1). 
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recursos hídricos em alguns países, em virtude das alterações climáti-

cas, e o carácter ecoeficiente da reutilização das águas residuais fazem 

com que esta usufrua de um elevado interesse ambiental.612 

De facto, as águas residuais, devidamente tratadas, podem consti-

tuir uma fonte alternativa de água para vários usos, alterando-se a fun-

ção das ETAR de “tratamento e eliminação” para “reutilização e re-

cuperação de recursos”. A atividade das ETAR está, na verdade, 

prestes a ser radicalmente alterada. Inicialmente, a sua função era res-

tituir as águas ao meio recetor, tratadas de acordo com os parâmetros 

necessários a alcançar o bom estado ecológico. Agora, adiciona-se 

uma nova função – a reutilização da água residual tratada para usos 

não potáveis, nomeadamente agrícolas, industriais e outros. Assiste-

se, assim, a um processo de grande evolução tecnológica no setor da 

água, designadamente no âmbito da função das ETAR, passando as 

mesmas a cumprir os princípios inerentes à designada economia circu-

lar. Neste novo paradigma, as ETAR passam a denominar-se “Fábri-

cas de Água” ou “Unidades Gestoras de Recursos”, promovendo a 

recuperação de recursos e transformando-se em produtoras de água, 

de produtos (a partir das lamas) e de energia. No âmbito da economia 

circular e de sustentabilidade ambiental, as ETAR vão-se transfor-

mando em unidades geradoras de vários recursos, imprescindíveis à 

implementação desse novo modelo económico, e traçando um cami-

nho que nos parece irreversível. 

3.1. TERMINOLOGIA E CONCEITO RELATIVOS À REUTILIZAÇÃO 

Existem diversas terminologias para se fazer referência à reutili-

zação de águas residuais, nomeadamente: reutilização de água, reci-

clagem de água, reutilização de águas residuais tratadas, água recupe-

rada, etc., expressões que são usadas de forma intercambiável, resul-

tando em alguma confusão entre e dentro de diferentes países.613 Há, 

___________ 

612 NAVARRO CABALLERO, Teresa María, “Cuestiones jurídico-ambientales de la reutili-

zación de aguas regeneradas”, Agua Y Ciudades, Antonio Embid Irujo (diretor), 2012, pp. 

389-425, designadamente a conclusão na p. 422. 
613 Ver relatório “EU-level instruments on water reuse”, elaborado pela Amec Foster Whee-

ler Environment & Infrastructure UK Ltd. e outros, a pedido da CE, publicado pelos ser-
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ainda, quem entenda que a reutilização de águas residuais já faz parte 

do ciclo natural da água, na medida em que as águas residuais são 

descarregadas nos cursos de água ou no mar, havendo uma reutiliza-

ção das mesmas, ainda que indireta. Por isso, quando se referem à 

reutilização direta das águas residuais tratadas, apelidam-na de “reuti-

lização planificada da água”.614 De acordo com este ponto de vista, 

EMBID IRUJO afirma que se poderia qualificar a reutilização como 

“natural” e “artificial”. Assim, quando as águas residuais são descar-

regadas no meio hídrico no final da primeira utilização, estaríamos 

perante a reutilização “natural”. Já quando se está perante a reutiliza-

ção das águas residuais para outras utilizações, poderia apelidar-se de 

reutilização “artificial”.615 

Por seu turno, na literatura de língua espanhola, para se fazer re-

ferência à reutilização na perspetiva ora em causa, utiliza-se a expres-

são “reutilização de água regenerada”, denominação mais próxima 

da terminologia norte-americana “reuse of reclaimed water”. Esta 

situação encontra-se regulada pelo legislador espanhol, em termos de 

princípio, no artigo 109.º do TRLA e, especificamente, no Real De-

creto n.º 1620/2007, de 7 de dezembro, que estabelece o regime jurí-

dico da reutilização das águas depuradas. Com efeito, no âmbito do 

que se deve entender por reutilização, os espanhóis distinguem dois 

tipos de águas residuais: as águas depuradas e as águas regenera-

das.616 As primeiras são aquelas que, uma vez tratadas (para adequar a 

sua qualidade às normas sobre descargas), se destinam a ser descarre-

gadas no meio hídrico, devendo, para isso, obter a respetiva autoriza-

 
viços da UE em outubro de 2016, pp. 6 e ss., referindo-se a dados da Environmental Pro-

tection Agency dos EUA. 
614 Neste sentido, ver ERRUZ I SEALL, Jaume, “Reutilización de las aguas residuales urba-

nas”, Diccionario de Derecho de Aguas, Antonio Embid Irujo (diretor), Iustel, Madrid, 

2007, p. 856; e MUJERIEGO, Rafael, La Reutilización Planificada del Agua – Aspectos 

reglamentarios, sanitários, técnicos y de gestión, artigo publicado em 28/08/2014, em 

www.researchgate.net (site consultado em 21/06/2019). 
615 EMBID IRUJO, A., “Reutilización y desalación de aguas. Aspectos jurídicos”, La Refor-

ma de La Ley de Aguas (Ley 46/1999, de 13 de Deciembre), Antonio Embid Irujo (coor-

denador), Monografias, Editorial Civitas, 2000, pp. 116-118. 
616 Ver análise detalhada sobre este artigo em HERNÁNDEZ, Sónia M. e ÁLVAREZ, Santi-

ago M., “El nuevo régimen de reutilización de las aguas depuradas: en especial, las nove-

dades en el nuevo plan hidrológico de la Demarcación del Segura”, Revista Catalana de 

Dret Ambiental, V, 2, 2014, pp. 1-21. 

http://www.researchgate.net/
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ção de descarga. As segundas correspondem às que, obtendo um tra-

tamento adicional, se necessário, possam converter-se em águas para 

outros usos [cfr. art. 2.º, al. c), do RD 1620/2007]. Todavia, como 

salienta NAVARRO CABALLERO, a distinção entre águas depura-

das e águas regeneradas nem sempre é clara, desde logo, porque as 

águas residuais depuradas (já tratadas para descarga) podem não ne-

cessitar de tratamento adicional para o uso a que se vão destinar, co-

mo decorre, aliás, da própria definição de águas regeneradas.617 

O legislador nacional adotou a expressão “reutilização de água” 

para se referir à “utilização de águas residuais tratadas ou de águas 

de drenagem de sistemas de rega para benefício de interesses particu-

lares ou da comunidade em geral” [art. 3.º, al. r), do DL n.º 119/2019, 

de 21/08]. Além disso, para se referir às águas residuais tratadas, utili-

za os termos “água para reutilização (ApR)”, que define como a 

“água residual destinada à reutilização e que foi sujeita ao tratamen-

to necessário para alcançar uma qualidade compatível com o uso 

final pretendido sem deteriorar a qualidade dos recetores” [art. 3.º, 

al. b), do DL n.º 119/2019, de 21/08]. 

Por fim, tendo em consideração a recente publicação do Regula-

mento (UE) 2020/741 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de maio de 2020, relativo aos requisitos mínimos para a reutilização 

da água618 (que analisaremos adiante), importa também averiguar qual 

é a terminologia de reutilização de águas adotada a nível da UE. As-

sim, compulsado o referido Regulamento na versão inglesa, verifica-

se que a UE utiliza a expressão “reclaimed water”, a qual na versão 

espanhola é apresentada como “aguas regeneradas”, na versão fran-

cesa como “eau de récupération” e na versão portuguesa foi traduzida 

por “águas para reutilização”, afastando-se, assim, no nosso enten-

___________ 

617 NAVARRO CABALLERO, Teresa María, “Cuestiones jurídico-ambientales de la reutili-

zación de aguas regeneradas”, Agua Y Ciudades, Antonio Embid Irujo (diretor), 2012, p. 

392, nota 9. 
618 Regulamento adotado de acordo com a proposta da Comissão COM (2018) 337 final, de 

28/05/2018. 
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dimento, dos termos adotados nas versões indicadas.619 Todavia, aten-

ta a definição apresentada para essas águas, a terminologia adotada 

não nos parece ter grande relevância. Com efeito, as aludidas águas 

são definidas como as: 

“águas residuais urbanas que tenham sido tratadas em 

cumprimento dos requisitos estabelecidos na Diretiva 

91/271/CEE e que resultem de um tratamento adicional 

num sistema de produção de água para reutilização nos 

termos do anexo I, secção do regulamento” (cfr. art. 3.º, 

n.º 4). 

A propósito, refira-se que, no âmbito do processo legislativo des-

te Regulamento, o Parlamento Europeu sugeriu várias alterações ao 

texto proposto, designadamente à definição de “reclaimed water”, 

mas manteve a terminologia.620 Não obstante, na tradução para a ver-

são portuguesa, a terminologia utilizada foi sendo sucessivamente 

alterada. Inicialmente usou-se “águas depuradas”, mais tarde substi-

tuiu-se por “águas recuperadas”, para, por fim, se utilizar os termos 

de “águas para reutilização”. Parece-nos que a expressão “águas re-

cuperadas” seria a solução mais adequada à filosofia do Regulamento, 

e da própria noção dada, atendendo, nomeadamente, à expressão de 

“águas residuais urbanas que tenham sido tratadas” (do inglês “ur-

ban wasted water that has been treated”), ou seja, há adoção da dico-

tomia “reclaimed water” e “wasted water that has been treated”. To-

davia, como afirmamos, não nos parece que a questão possa assumir 

grande relevância. 

___________ 

619 Refira-se, contudo, a este propósito, que resulta da jurisprudência do TJUE que a termino-

logia utilizada nas várias versões linguísticas de uma disposição normativa não serve de 

base única para a sua interpretação, nem lhe é atribuído a esse respeito carácter prioritário 

em relação a outras versões. Na verdade, o TJUE entende que tal abordagem seria incom-

patível com a exigência de uniformidade da aplicação do direito da UE. Assim, em caso 

de divergência entre as várias versões linguísticas, a disposição em questão deve ser in-

terpretada em função da sistemática geral bem como da finalidade da regulamentação em 

questão. Neste sentido, ver acórdão de 09/03/2017, GE Helthcare, C-173-15, ponto n.º 65, 

e jurisprudência aí mencionada. 
620 Resolução legislativa do PE de 12/02/2019, sobre a proposta de regulamento relativo aos 

requisitos mínimos para a reutilização da água. 
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Por outro lado, e no que respeita ao termo “reutilização”, cumpre 

referir que chegou a haver uma proposta para uma definição do que se 

devia entender por “reutilização de águas” (do inglês “water reuse”), 

mas que acabou por ser abandonada. Não se estranha esta situação, 

uma vez que nos parece existir um amplo consenso quanto ao que se 

deve entender por reutilização, a saber: a utilização de águas residuais 

para satizfazer outra necessidade, em alternativa à sua mera descarga. 

A discussão centrar-se-á, pois, mais ao nível da necessidade e dificul-

dade de distinção entre “águas residuais tratadas” e “águas residuais 

recuperadas”. 

Além disso, há quem considere a reutilização como um recurso 

novo ou adicional, ou, ainda, quem a veja como um produto. No en-

tendimento dos autores do relatório intitulado “EU-level instruments 

on water reuse”, a reutilização não se trata de uma verdadeira fonte 

adicional de água, mas de um produto que necessita ser tratado de 

acordo com os usos pretendidos.621 Porém, conforme já referido, po-

derão existir situações em que as águas residuais tratadas, de acordo 

com os requisitos a que obrigatoriamente estão sujeitas com vista à 

sua descarga no meio recetor, não necessitem de qualquer outro tra-

tamento para serem reutilizadas. Por isso, no nosso entendimento, não 

há dúvida de que a reutilização, ao permitir poupar água doce, consti-

tui, no mínimo, um recurso adicional para satisfazer determinadas 

necessidades. 

3.2. CONSTRANGIMENTOS À IMPLEMENTAÇÃO DA REUTILIZAÇÃO 

DAS ÁGUAS RESIDUAIS 

As dificuldades inerentes aos processos técnicos de tratamento 

das águas residuais, com vista à sua reutilização para qualquer fim, 

estão, hoje, definitivamente ultrapassadas. 

Por outro lado, é incontestável o reconhecimento da reutilização 

como um dos instrumentos para uma boa gestão das águas e com o 

___________ 

621 Ver relatório referido, elaborado pela Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructu-

re UK Ltd. e outros, a pedido da CE, publicado pelos serviços da UE em outubro de 2016, 

p. 6. 
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fim de alcançar o almejado desenvolvimento sustentável. Note-se que, 

em 2007, a Comunicação da Comissão sobre a escassez da água e as 

secas sublinhou que a escassez de água já afetava pelo menos 11% da 

população europeia e 17% do território da UE.622 

Não obstante, a reutilização tem tido um crescimento muito vaga-

roso e apenas no seio de alguns Estados-membros, estando muito 

aquém do seu pleno potencial,623 sendo de destacar que as práticas de 

reutilização divergem bastante entre os Estados. De acordo com os 

elementos da Comissão, atualmente, apenas seis Estados-membros – 

Portugal,624 Grécia, Espanha,625 França, Itália e Chipre – preveem 

___________ 

622 COM (2007) 414. 

 Com efeito, embora a escassez de água seja mais acentuada no Sul da Europa, o problema 

não se resume apenas a esta região. Desde 1976, quase todos os Estados-membros regis-

taram períodos de seca e muitos enfrentam, atualmente, problemas frequentes de escassez 

de água, bem como uma exploração excessiva dos aquíferos 

(http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190207IPR25214/eurodeputados-

aprovam-medidas-de-reutilizacao-da-agua-na-irrigacao-agricola, site consultado em 

23/06/2019). 
623 De acordo com dados da Comissão Europeia, o potencial total de reutilização da água 

apenas para irrigação agrícola, até 2025, é de cerca de 6,6 mil milhões de metros cúbicos, 

em comparação com os atuais 1,1 mil milhões de metros cúbicos por ano [cfr. COM 

(2018) 337 final, p. 2]. 

 Segundo os elementos disponibilizados pela Fundación COTEC 2017, na Europa, a reuti-

lização de águas residuais representa aproximadamente apenas 2,4% das águas residuais 

tratadas, o que demonstra o potencial que se está a desprezar. Cfr. Situación y evolución 

de la economía circular en España, Fundación COTEC, 2017. 
624 Refira-se que Portugal, até há bem pouco tempo, como veremos mais detalhadamente 

adiante, usufruía apenas de algumas medidas tímidas sobre a reutilização, obviamente 

com parcos resultados. O regime jurídico relativo à reutilização apenas foi aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21/08. 
625 A Espanha dispõe de um regime jurídico relativo à reutilização bastante desenvolvido e 

há muito sedimentado, tendo as primeiras normas específicas sido aprovadas pelo RD 

849/1986. Atualmente, a reutilização das águas residuais encontra-se regulada pelo RD 

1620/2007, de 7 de dezembro, estando prevista a reutilização de águas regeneradas para 

usos urbanos, agrícolas, industriais, recreativos e ambientais, e proíbida a sua utlização 

para consumo humano, indústria de alimentação, sanitários, águas de banho, torres de re-

frigeração e condensadores de evaporação. 

 Sobre a evolução do regime jurídico relativo à reutilização, pode ver-se ERRUZ I 

SEALL, Jaume, “Reutilización de las aguas residuales urbanas”, Diccionario de Derecho 

de Aguas, Antonio Embid Irujo (diretor), Iustel, Madrid, 2007, pp. 856-877. 

http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190207IPR25214/eurodeputados-aprovam-medidas-de-reutilizacao-da-agua-na-irrigacao-agricola
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190207IPR25214/eurodeputados-aprovam-medidas-de-reutilizacao-da-agua-na-irrigacao-agricola
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requisitos aplicáveis à reutilização da água.626 Situação que, indivi-

dualizada, para além de não contribuir para a melhor gestão da água a 

nível da UE (onde são compartilhadas cerca de 60% das bacias hidro-

gráficas), pode colocar entraves ao mercado interno e à concorrên-

cia,627 factos que o Regulamento recentemente adotado pretende col-

matar, ainda que parcialmente. Utilizamos a expressão “parcialmen-

te”, uma vez que o Regulamento, como veremos, se limita a definir 

requisitos para a reutilização de águas residuais na irrigação agrícola, 

deixando de fora qualquer outro tipo de uso. 

Deste modo, encontrando-se assentes os múltiplos benefícios que 

a reutilização das águas residuais comporta,628 importava analisar 

quais seriam os requisitos necessários à sua plena implementação,629 

sabendo-se que a sua concretização pode implicar riscos ambientais e 

___________ 

626 Site consultado em 23/06/2019, http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-

room/20190207IPR25214/eurodeputados-aprovam-medidas-de-reutilizacao-da-agua-na-

irrigacao-agricola 
627 Recorde-se, a propósito e a título exemplificativo, o surto de Escheria coli em 2011, 

atribuído a pepinos irrigados com águas residuais tratadas, em Espanha, tendo, nessa se-

quência, diversos Estados-membros bloqueado ou restringido a importação de produtos 

espanhóis, com receio de que tivessem sido também contaminados [cfr. nota 6 constante 

da Proposta de Regulamento COM (2018) 337final]. 
628 Ver Relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos, de 

2017, intitulado Wastewater: The Untapped Resource, o qual demonstra os benefícios da 

reutilização das águas residuais e o seu especial contributo para alcançar o desenvolvi-

mento sustentável definido na Agenda para 2030. 

 Um resumo dos principais benefícios da reutilização poderá ver-se em MUJERIEGO, 

Rafael, La Reutilización Planificada del Agua – Aspectos reglamentarios, sanitários, téc-

nicos y de gestión, artigo publicado em 28/08/2014, em www.researchgate.net (site con-

sultado em 21/06/2019). 
629 Sobre as principais questões jurídicas que se colocam à reutilização no regime jurídico 

espanhol, bem como os aspetos que cumpre regular na instituição de um regime jurídico 

geral relativo à reutilização de águas residuais, poderá ver-se EMBID IRUJO, A., “Reuti-

lización y desalación de aguas. Aspectos jurídicos”, La Reforma de La Ley de Aguas (Ley 

46/1999, de 13 de Diciembre), Antonio Embid Irujo (coordenador), Monografias, Editori-

al Civitas, 2000, pp. 136 e ss.; e ERRUZ I SEALL, Jaume, “Reutilización de las aguas re-

siduales urbanas”, Diccionario de Derecho de Aguas, Antonio Embid Irujo (diretor), Ius-

tel, Madrid, 2007, pp. 865 e ss. 

http://www.researchgate.net/
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de saúde pública, relacionados com eventuais excessos de nutrientes, 

de metais pesados e presença de microrganismos patogénicos630. 

Na nossa opinião, o principal problema que obsta a um pleno de-

senvolvimento da reutilização assenta, essencialmente, na ausência de 

vontade política e de uma regulamentação jurídica específica, ao nível 

da UE, até há bem pouco tempo. Com a adoção do recente Regula-

mento (UE) 2020/741, esperamos que esta situação venha a ser ultra-

passada. 

De facto, a reutilização de águas residuais, para usufruir de maior 

aplicação, tem de obedecer a alguns requisitos. Desde logo, e antes do 

mais, devem definir-se os parâmetros de qualidade das águas adequa-

dos ao destino que se lhes pretende dar, impondo-se, em consequên-

cia, os tratamentos necessários para esse efeito. A definição destes 

aspetos técnicos é absolutamente crucial quer para a defesa do ambi-

ente, quer para o funcionamento do mercado, quer, ainda, para impul-

sionar a reutilização. Na verdade, não é fácil haver consensos sobre a 

relação causal entre a qualidade das águas residuais e os possíveis 

efeitos sobre o ambiente, daí a heterogeneidade de critérios e normas 

de qualidade estabelecidos por diversos países. É uma situação que se 

impõe alterar, daí a importância de uma regulamentação jurídica ao 

nível da UE, com o estabelecimento de parâmetros de qualidade das 

águas residuais e dos usos que lhe podem ser dados, de modo a permi-

___________ 

630 A propósito, refira-se que o controlo das águas residuais urbanas permitiu detetar a pre-

sença do vírus SARS-CoV-2, responsável pela COVID-19. De facto, o controlo e vigilân-

cia das várias características das águas residuais, nomeadamente da presença de microor-

ganismos patogénicos, constitui uma ferramenta não só para aferir da sua adequabilidade 

para reutilização mas, também, para a deteção precoce da circulação de vírus, podendo 

ajudar a melhorar as respostas a implementar em termos de saúde pública. Neste cenário, 

foram constituídos já, em alguns países, grupos de investigação com vista, designadamen-

te a prever novos surtos. Em Portugal existe um projeto, lançado em 20/04/2020, denomi-

nado “Covidetect”, liderado pela Águas de Portugal, com a coordenação científica da Fa-

culdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que criou um método para quantificar 

vestígios do SARS-CoV-2 nas águas residuais domésticas, com o intuito de vir a criar um 

sistema de alerta precoce de novos surtos, de forma a minimizar o seu impacto na saúde. 

Com o mesmo objetivo, existe, também, um projeto entre o Município da Galiza, a Uni-

versidade de Santiago de Compostela e algumas empresas de água. 
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tir um franco impulso deste “novo” recurso. Além disso, essas regras 

deverão usufruir de um adequado e definido controlo público, de mo-

do a garantir a fiabilidade do processo e a evitar riscos ambientais. 

Por último, dever-se-á ter em consideração o estabelecimento dos 

preços sobre as águas residuais, de modo a haver um incentivo à sua 

utilização, o que se reconhece não ser tarefa fácil.631 

Veremos em seguida, na análise do Regulamento (UE) 2020/741, 

relativo aos requisitos mínimos para a reutilização da água, se o mes-

mo vem dar resposta a todos estes desideratos e se será capaz de ul-

trapassar os constrangimentos que a reutilização tem enfrentado. 

3.3. O REGULAMENTO (UE) 2020/741 DO PARLAMENTO EUROPEU E 

DO CONSELHO, RELATIVO AOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A 

REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA 

Reconhecendo-se, por um lado, a necessidade de melhorar a efi-

ciência hídrica, ao nível da UE,632 e estando assente, por outro lado, 

que a captação para fins de irrigação representa cerca de 60% da cap-

tação total de água doce no Sul e Sudeste da Europa, e até 80% em 

determinadas bacias hidrográficas, em maio de 2018 foi apresentada 

uma proposta de Regulamento633 com vista a estabelecer requisitos 

mínimos para a reutilização das águas residuais.634 A referida proposta 

foi aprovada pelo Parlamento Europeu em 12 de fevereiro de 2019, 

___________ 

631 Sobre o princípio da recuperação de custos, e no que concerne à necessidade de desen-

volver regras relativas ao regime financeiro desta atividade, ainda que relativamente ao 

regime jurídico da reutilização das águas regeneradas em Espanha, pode ver-se 

MOLINA-GIMÉNEZ, Andrés, “Aproximación al régimen jurídico de la reutilización de 

aguas regeneradas en España”, Agua y Território, n.º 8, julho-dezembro de 2016, Univer-

sidade de Jaén, Espanha, p. 40. 
632 Situação que já havia sido reconhecida na comunicação da Comissão de 2012 

(COM/2012/673), intitulada “Uma matriz destinada a preservar os recursos hídricos da 

Europa”. 
633 Apesar do ato legislativo preferencial de atuação da UE no domínio do ambiente ser a 

diretiva, uma vez que a proteção do ambiente constitui uma política partilhada entre os 

Estados-membros e a UE [cfr. art. 4.º, n.º 2, al. e), do TFUE], in casu, optou-se pelo regu-

lamento, situação que usufrui da vantagem de aplicação das regras adotadas, nos exatos 

termos definidos pela UE, por todos os Estados-membros. 
634 Ver COM (2018) 337 final, de 28/05/2018. 
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tendo o Regulamento (UE) 2020/741 sido finalmente adotado em 25 

de maio de 2020.635 Todavia, apenas é aplicável três anos após a sua 

entrada em vigor, isto é, a partir de 26 de junho de 2023 (cfr. art. 

16.º), o que nos parece demasiado tarde, tendo em consideração os 

objetivos traçados pela DQA e a urgência que a situação há muito 

reclama. 

O Regulamento ora em causa foi elaborado, conforme já mencio-

namos, no âmbito do Plano de Ação da UE para a Economia Circu-

lar, tendo como objetivo prolongar o ciclo da água, promovendo a sua 

reutilização. No entanto, sublinhe-se, com duas limitações. Por um 

lado, prevê apenas a reutilização das águas residuais urbanas (cfr. art. 

2.º, n.º 1). Por outro, aplica-se tão-só à utilização de tais águas para a 

irrigação na agricultura (cfr. art. 1.º, n.º 2, e art. 2.º, n.º 1). 

De facto, como decorre do n.º 2 do artigo 1.º, o Regulamento 

(UE) 2020/741 “tem por objetivo garantir que a água para reutiliza-

ção seja segura para a rega agrícola”, afirmando-se expressamente 

no n.º 1 do artigo 2.º (com a epígrafe “âmbito de aplicação”) que o 

mesmo “é aplicável sempre que as águas residuais urbanas tratadas 

forem reutilizadas (…) para a rega agrícola (…).” 

Esta opção do legislador comunitário, de eleição, apenas, das 

águas residuais urbanas, parece-nos compreensível, tendo em atenção 

que essas águas serão as mais regulares em termos de quantidade e 

mesmo em termos de qualidade, usufruindo, em regra, de melhores 

condições para, depois de tratadas, satisfazer usos posteriores. 

Não obstante, reconhecendo o grande potencial da reutilização 

das águas residuais para outros fins, o Regulamento decidiu não im-

pedir os Estados-membros de autorizarem a utilização dessas águas 

para outros fins. Assim, no Anexo I prevê que, sem prejuízo da legis-

lação da UE aplicável nos domínios do ambiente e da saúde, os Esta-

dos-membros podem reutilizar as águas para outras utilizações, nome-

adamente para fins industriais, recreativos e ambientais. 

___________ 

635 Publicado no JOUE L 177/32, de 05/06/2020. 
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Compulsado o Regulamento (UE) 2020/741, observa-se que é de-

finido um conjunto de regras para incentivar a reutilização, as quais se 

baseiam, essencialmente, no estabelecimento dos seguintes elementos: 

– obrigatoriedade de obtenção de uma licença para a produção 

e o fornecimento de água para reutilização; 

– imposição de requisitos mínimos relativos à qualidade das 

águas residuais urbanas, e respetiva monitorização, constan-

tes dos Anexos I e II, respetivamente; 

– instituição de regras sobre a gestão do risco e relativas à res-

ponsabilidade dos vários operadores envolvidos; e 

– acesso do público à informação e sensibilização. 

Em face do resumidamente exposto, e apesar das vantagens que 

devemos reconhecer ao Regulamento sub judice, que decorrem, desde 

logo, do facto de regular um setor que há muito carecia de normas 

específicas, não podemos deixar de lhe apontar algumas críticas. A 

primeira é que se trata de uma regulamentação que peca por tardia e 

que, ainda assim, “adia” a sua aplicação para daqui a três anos. A se-

gunda consiste no facto de se cingir à reutilização das águas residuais 

urbanas, sendo certo que, atendendo à evolução da técnica, nos parece 

que, pelo menos, as indústrias de utilização intensiva de água poderi-

am estar abrangidas pelas regras relativas à reutilização. 

3.4. MEDIDAS ADOTADAS A NÍVEL NACIONAL. O NOVO DIPLOMA 

SOBRE O REGIME JURÍDICO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA 

REUTILIZAÇÃO 

Cerca de metade do nosso território continental sofre de défice 

hídrico, situação que é agravada pelas secas periódicas e em virtude 

das alterações climáticas.636 Por isso, havendo um elevado volume de 

___________ 

636 Ver MARECOS, Helena, Os desafios da implementação de projetos de reutilização de 

águas residuais em Portugal – Conclusões do Workshop, realizado em Évora, em 

9/10/2012, p. 4. 
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águas residuais tratadas, como decorre do PENSAAR 2020,637 e face 

ao novo conceito da economia circular, também integrado pela nossa 

ordem jurídica,638 faz todo o sentido a sua reutilização. No entanto, 

mesmo em contextos regionais de maior escassez hídrica, ainda não 

existe em Portugal uma prática generalizada de aproveitamento das 

águas residuais. 

Efetivamente, e apesar de se dispor de alguma regulamentação 

antes da publicação do Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21/08,639 que 

aqui analisaremos, o certo é que a reutilização é ainda muito pouco 

representativa em Portugal. 

No âmbito do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Sa-

neamento de Águas Residuais para o período 2007-2013 (PEAASAR 

II), traçava-se como meta a reutilização de 10% do volume de águas 

residuais tratadas. Contudo, em 2012, contabilizava-se apenas uma 

reutilização na ordem de 1%640, falhando-se claramente o objetivo 

___________ 

637 De acordo com o diagnóstico então efetuado, Portugal tem níveis médios de acessibilida-

de física aos serviços de saneamento na ordem dos 81%, sendo que 78% das águas resi-

duais recolhidas são encaminhadas para ETAR (cfr. PENSAAR 2020, vol. I, p. 57). 
638 Na sequência da adoção do Plano de Ação da UE para a economia circular, a transição 

para essa nova economia foi assumida como crucial pelo nosso Ministério do Ambiente. 

Em consequência, foi desenvolvido um portal (Eco.nomia.pt), foram adotadas medidas 

fiscais em sede de IRC e publicou-se a Resolução do Conselho de Ministros n.º 190-

A/2017, de 11/12, que aprova o Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC) em 

Portugal (a qual foi já alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/2019, de 

02/07). No âmbito do referido plano são previstas várias ações, nomeadamente ao nível 

macro, sendo de destacar a ação 6, que estabelece a regeneração de recursos: água e nu-

trientes, e estabelecendo como objetivos, neste domínio: “melhorar a eficiência hídrica; 

aumentar a reutilização de água; melhorar a recirculação de nutrientes e da matéria or-

gânica pelos seus ciclos naturais”. 
639 Diploma que estabelece o regime jurídico da reutilização de águas residuais. 
640 A reutilização das águas residuais tratadas teve lugar, predominantemente, em usos inter-

nos das ETAR, sendo utilizada como água de serviço para lavagens e rega dos espaços 

verdes. Os usos exteriores registaram-se, fundamentalmente, na região Sul do país para 

rega de campos de golfe, atenta a maior escassez de água para consumo humano, a exis-

tência de características geográficas favoráveis e o valor económico das águas residuais 

(cfr. PENSAAR 2020, vol. I, p. 73). 

 De acordo com o último Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal 

de 2019 (RASARP 2019), relativo ao ano de 2018, em Portugal continental são ainda 

poucos os sistemas que produzem águas residuais tratadas para reutilização. Em 2018, 

apenas 30 entidades gestoras produziram águas residuais tratadas para reutilização, cor-
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estabelecido.641 E, posteriormente, continuaram a não se observar 

quaisquer progressos. De acordo com os dados apurados pela Entida-

de Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), a utiliza-

ção de águas residuais tratadas no território continental, entre 2014 e 

2017, manteve-se muito àquem do objetivo delineado, tendo-se regis-

tado as seguintes percentagens: 

– 2014 – 0,97%; 

– 2015 – 1,24%; 

– 2016 – 1,07%; 

– 2017 – 1,30%.642 

Existem vários fatores que contribuem para este fraco desempe-

nho.643 De acordo com o PENSAAR 2020, os motivos determinantes 

para o falhanço da reutilização estão relacionados com as seguintes 

situações: 

– ausência de legislação adequada; 

 
respondendo a 8,5 milhões de metros cúbicos, ou seja, cerca de 1,2 % da água residual 

tratada em estações de tratamento. Nesse ano, a maior parte da água residual tratada 

(88%) foi utilizada pelas entidades gestoras para uso próprio e apenas 12 % foi fornecida 

a outras entidades para serem reutilizadas. (cfr. p. 138 do mencionado relatório). 
641 Cfr. PENSAAR 2020, vol. I, p. 36 
642 Cfr. dados da ERSAR apresentados por MONTE, Margarida, “A reutilização de águas 

residuais em Portugal”, Workshop IPQ, em 22/05/2018, p. 6. 
643 No entendimento de MELO BAPTISTA, citado por MARECOS, o reduzido número de 

casos de reutilização de águas residuais tratadas justifica-se não tanto “pela ausência de 

regulamentação, mas mais pela dificuldade em encontrar resposta a questões como: 
 − Quem pode reutilizar águas residuais tratadas e para que usos? 

 − Quem licencia, parametriza e monitoriza a reutilização e com que critérios? 

 − Quais os instrumentos económicos adequados? 

 − Como contratualizar com os utilizadores? 

 − Qual a partilha de riscos mais adequada? 

 − Como gerir a resistência dos promotores face a riscos sanitários, ambientais e econó-

micos? 

 − Como gerir a relutância na aceitação pública, dada a origem e as características 

destas águas?” 

 (Cfr. Os desafios da implementação de projetos de reutilização de águas residuais em 

Portugal – Conclusões do Workshop, realizado em Évora, em 9/10/2012, pp. 6-7). Toda-

via, e salvo o devido respeito, as questões que enuncia são aquelas a que uma adequada 

regulamentação deve dar resposta. 
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– falta de incentivos para a reutilização em detrimento do con-

sumo de água bruta, verificando-se a existência de vários tí-

tulos de utilização de recursos hídricos e autorizações de ex-

tração mesmo em zonas de stress hídrico; 

– disponibilidade de água bruta a preços mais reduzidos; 

– custos elevados associados à reutilização, designadamente no 

que respeita ao transporte e à garantia de qualidade da água 

tratada; e 

– desconfiança dos utilizadores em relação à qualidade das 

águas e restrições ao uso de águas residuais tratadas.644 

No nosso entendimento, são três as razões principais que expli-

cam a anémica reutilização em Portugal. 

A primeira consiste na carência de um rigoroso enquadramento 

jurídico da reutilização, o qual apenas foi aprovado em agosto de 

2019. Opinião que é corroborada pelo próprio PENSAAR 2020, con-

forme acabado de referir, que a propósito da reutilização das águas 

residuais tratadas, afirma que o: “(…) enquadramento legal da reutili-

zação de águas residuais, (…) é insuficiente, dificultando a tarefa da 

entidade licenciadora sempre que são solicitados pedidos de uso ex-

terno às ETAR do efluente tratado.” 645 

A segunda razão está relacionada com a falta de meios financei-

ros para as necessárias obras de construção civil para a instalação das 

redes de distribuição. 

Por último, a terceira razão que explica os baixos números da reu-

tilização é a ausência de definição de metas que obriguem à reutiliza-

ção das águas residuais tratadas. 

Na verdade, apesar de Portugal dispor, há quase duas décadas, de 

um enquadramento estratégico constante quer dos Programas Nacio-

nais para o Uso Eficiente da Água (PNUEA)646 quer dos Planos Estra-

___________ 

644 PENSAAR 2020, vol. I, p. 73. 
645 Cfr. PENSAAR 2020, vol. I, p. 36. 
646 A primeira versão do PNUEA foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

113/2005, de 30/06, embora a sua génese se reporte ao ano 2000/2001. Entretanto, em ju-

nho de 2012, foi apresentado pela Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Or-
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tégicos de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 

(PEAASAR),647 que apelam à necessidade de reduzir o volume de 

águas captadas e descarregadas, a legislação existente em relação à 

reutilização era bastante parca. De facto, e no essencial, resumia-se à 

previsão, no artigo 58.º, n.os 3 e 4, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

agosto,648 da reutilização, e respetiva obrigatoriedade de licenciamen-

to, das águas residuais para rega de culturas agrícolas e florestais e de 

jardins públicos. Nesse quadro, foram estabelecidas, ainda, algumas 

normas com vista a promover a utilização das águas-ruças649, dos la-

gares de azeite, na rega de solos agrícolas.650 Acresce que o referido 

Decreto-Lei n.º 236/98 se encontrava desatualizado relativamente à 

qualidade das águas para reutilização, nomeadamente no que respeita 

ao parâmetro descritor da qualidade microbiológica (cfr. Anexo XVI 

do DL n.º 236/98). 

Além das normas referidas, a ERSAR publicou, ao longo dos úl-

timos anos, alguns documentos com o objetivo de apoiar e incentivar 

a utilização de águas residuais tratadas, sempre que técnica e econo-

micamente viável, designadamente a Recomendação IRAR n.º 

2/2007, de 20 de agosto,651 e um Guia Técnico.652 Todavia, tais nor-

mas eram clara e evidentemente insuficientes. 

Em face disso, e sendo crucial o recurso à reutilização das águas 

residuais tratadas, revelava-se imprescindível a elaboração de legisla-

ção adequadamente esclarecedora e pormenorizada sobre todos os 

 
denamento do Território um plano para implementação do PNUEA para vigorar entre 

2012 e 2020, aí se prevendo várias medidas de reutilização das águas residuais em todos 

os setores, agrícola, urbano e industrial. 
647 No ano 2000 foi aprovado o primeiro PEAASAR, que vigorou no período 2000-2006. Em 

2007 foi aprovado o PEASAAR II, pelo Despacho n.º 2339/2007, de 14/02, publicado na 

2.ª série do DR, e em 2015 o PENSAAR 2020 (cfr. supra nota n.º 513). 
648 Normas que foram revogadas pelo Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21/08, que estabelece o 

novo regime de proteção de água para reutilização. 
649 A indústria do azeite, à semelhança de outras atividades industriais, produz avultados 

efluentes ou águas residuais, que usualmente se designam por águas-ruças.  
650 Ver Despacho conjunto n.º 626/2000, de 19/05/2000, publicado na 2.ª série do DR, em 

06/06/2000, no qual se indicam os elementos que devem instruir o pedido de licença, a 

data limite para apresentação dos pedidos de licença, as condições de renovação da licen-

ça, os aspetos a ter em consideração para emissão da licença e o seu conteúdo, bem como 

as regras gerais de fiscalização. 
651 Atualmente em processo de revisão. 
652 Guia n.º 14 – Reutilização de águas residuais, de janeiro de 2010. 
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aspetos essenciais à reutilização de águas residuais e que abrangesse 

outros usos, para além da rega agrícola e paisagística. 

Neste quadro, reconhecendo a importância da reutilização e a sua 

débil implementação, no dia 22 de março (Dia Mundial da Água) de 

2019, foi anunciada, pelo Secretário de Estado do Ambiente, a Estra-

tégia Nacional para a Utilização de Águas Residuais. O objetivo fun-

damental da referida estratégia consiste no cumprimento da meta es-

tabelecida para 2030 de, pelo menos, 20% das águas residuais trata-

das, provenientes das grandes estações de tratamento653, serem reutili-

zadas não só para a agricultura, mas também para regar jardins, lavar 

ruas e contentores ou fazer a refrigeração industrial. Com esse fim, foi 

informado que estava em preparação um quadro legislativo com vista 

a regulamentar as condições para a produção e a utilização de águas 

para usos não potáveis.654 

Foi no contexto acabado de expor que se procedeu à aprovação 

do novo regime jurídico de produção de água para reutilização, cons-

tante do Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto. 

Como resulta do preâmbulo do aludido diploma, a sua adoção ba-

seia-se em duas ordens de razões. Uma relativa à necessidade de dar 

resposta à escassez da água, e a outra para propiciar a proteção do 

domínio hídrico. 

O Decreto-Lei n.º 119/2019 antecedeu a aprovação do Regula-

mento da UE sobre esta matéria, a que anteriormente nos referimos. 

Não obstante, era já conhecida a sua proposta, pelo que o legislador 

nacional teve a oportunidade de ponderar as opções constantes do 

mesmo e delinear o regime jurídico que, no seu entendimento, seria 

mais adequado para Portugal. 

___________ 

653 Anualmente, são tratados mais de dois milhões de metros cúbicos de águas em 52 instala-

ções, geridas por 20 entidades. 
654 Sobre a apresentação da Estratégia Nacional para a Utilização de Águas Residuais, no 

passado dia 22/03/2019, pode ver-se www.portugal.gov.pt ou www.aprh.pt (sites consul-

tados em 2 de julho de 2019). 

http://www.portugal.gov.pt/
http://www.aprh.pt/
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Nesse cenário, o novo quadro normativo reconhece a necessidade 

de valorização das águas residuais e prevê, como veremos, formas de 

reutilização bem mais amplas do que as estatuídas no direito comuni-

tário. 

De facto, e desde logo, esclarece que se aplica às águas residuais 

domésticas, urbanas e industriais, bem como às águas remanescentes 

provenientes de certos tipos de cultura agrícola (cfr. art. 2.º, n.os 1 e 2). 

Além disso, estatui que as mencionadas águas podem ser utilizadas 

nomeadamente para rega, usos paisagísticos, usos urbanos e industri-

ais, excluindo-se, apenas, expressamente, o uso para consumo humano 

(cfr. art. 2.º, n.os 1 e 3). Deste modo, por um lado, as águas residuais 

que poderão ser reutilizadas não se cingem às águas residuais urbanas, 

como ocorre no âmbito do Regulamento da UE. Por outro lado, a uti-

lização das águas residuais tratadas não está limitada à irrigação agrí-

cola, como sucede no direito comunitário. Na verdade, parece-nos 

que, finalmente, o legislador nacional aposta na reutilização, como um 

instrumento que poderá contribuir para alcançar as metas definidas 

pela DQA. 

Só o futuro nos dirá se todos os destinatários (produtores, consu-

midores, público e entidades competentes pelo licenciamento e pela 

fiscalização) deste novo regime acolherão a reutilização em moldes 

que permitam, efetivamente, promover a proteção dos recursos hídri-

cos. 

Este diploma estabelece que a produção e reutilização das águas 

estão sujeitas a uma prévia avaliação do risco no âmbito do procedi-

mento de licenciamento, impondo, como regra, a obtenção de licen-

ça.655 A duração máxima da licença é de 10 anos, podendo ser reque-

rida a sua renovação, mas também a sua revisão, nomeadamente sem-

___________ 

655 A propósito, sublinhe-se que a autoridade competente para o licenciamento (a APA) é, 

igualmente, a responsável pela monitorização da qualidade das massa de água, pelo que 

esperamos que essa situação garanta a inexistência de autorizações com prejuízo para o 

meio hídrico. 

 A obtenção desta licença processa-se no âmbito do Regime de Licenciamento Único 

Ambiental estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11/05, que será abordado no 

ponto 5.2. do Capítulo VII. 
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pre que se verifique alteração de circunstâncias que impliquem altera-

ção das condições de risco para o ambiente, ou seja necessária a sua 

adequação aos planos de gestão das bacias hidrográficas. Está, ainda 

prevista a possibilidade de revogação total ou parcial da licença, de-

signadamente, caso ocorram causas naturais que coloquem em risco o 

ambiente. 

Por outro lado, cumpre destacar que o titular da licença é obriga-

do a prestar uma caução que garanta o pagamento de indemnizações 

por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto, mas 

também por incumprimento das normas legais e regulamentares.656 

Assim, no nosso entendimento, a entidade competente para a fis-

calização disporá de todos os poderes necessários para proteger o do-

mínio hídrico. Resta saber se terá recursos humanos e económicos 

para o fazer! 

A reutilização das águas baseia-se na técnica denominada “fit-for-

purpose”, que significa que a água residual tratada (ou produzida) 

deve ser adequada ao fim a que se destina, através da definição de 

normas específicas adequadas aos usos em causa. Deste modo, estabe-

lecem-se os critérios mínimos de qualidade que a água deve obedecer 

em função dos usos que lhe forem dados, reduzindo para níveis acei-

táveis o risco da sua aplicação, de modo a garantir a proteção dos 

meios recetores. 

De facto, um dos fatores que poderá condicionar a reutilização é a 

sua possibilidade de produzir efeitos negativos sobre o meio hídrico, o 

qual reclama, portanto, na nossa opinião, uma especial atenção, no-

meadamente no que concerne aos poluentes emergentes, devendo 

aplicar-se aqui o princípio da precaução. 

___________ 

656 Sublinhe-se que o legislador prevê, in casu, como deve ser calculado o valor da caução, o 

que nos parece bastante positivo, pois, no quadro do regime da responsabilidade ambien-

tal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29/07, apesar de se estabelecer a obriga-

toriedade de constituir uma garantia financeira, por parte de determinados operadores, pa-

ra fazer face a danos ambientais, o certo é que, até hoje, ainda nada se regulamentou so-

bre essa matéria. 
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Nos termos da lei, a minimização do risco é efetuada através da 

aplicação de várias barreiras657 ajustadas aos projetos em questão, 

sendo de destacar que são impostas várias regras de monitorização 

(autocontrolo) relativamente às águas produzidas, podendo ainda, em 

determinadas situações, ser imposta a monitorização dos meios hídri-

cos recetores. 

Em conclusão, e apresentados os aspectos que nos pareceram 

mais importantes no novo regime instituído para a reutilização das 

águas residuais, tendo em consideração a proteção dos recursos hídri-

cos, entendemos que estão legalmente acautelados os aspetos essenci-

ais para uma adequada reutilização. Resta-nos esperar que as regras 

estabelecidas sejam efetivamente cumpridas, pois só desse modo se 

contribuirá para a proteção das águas. 

4. AS LAMAS GERADAS EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 

DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Como resulta do exposto, as preocupações ambientais e o novo 

paradigma da economia circular levaram a Ciência a desenvolver 

formas de tratamento das águas residuais com vista à sua reutilização, 

com o fim de preservar os recursos hídricos e ecossistemas associa-

dos. 

Do mesmo modo, embora com objetivos mais amplos de proteção 

das águas e de outros componentes do ambiente, têm-se desenvolvido 

inúmeras técnicas de reciclagem e de reutilização de vários dos resí-

duos por nós produzidos. 

Assim, a par da reutilização das águas residuais, e sendo certo 

que das ETAR resultam não só águas residuais mas também resíduos 

sólidos – as denominadas lamas –, e ainda resíduos gasosos, como o 

biogás, verificou-se existir um vasto potencial a explorar. Com efeito, 

e como nos dá conta o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o 

___________ 

657 O conceito de “barreira ou medida de prevenção” está definido na lei como “qualquer 

meio físico, químico ou biológico que reduza ou previna o risco de ocorrência de danos 

para a saúde ou para o ambiente” (art. 3.º, al. e). 
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Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2017, as tecnologias para a 

recuperação de nitrogénio e fósforo, a partir das águas residuais, ou 

melhor, das suas lamas, estão hoje bastante avançadas.658 Por isso, há 

que aproveitar todas as suas potencialidades. As lamas de ETAR são, 

deste modo, suscetíveis de serem valorizadas, gerando-se novos mate-

riais e contribuindo para a tão almejada transição para a economia 

circular. Nesse contexto, importa destacar que quer o primeiro quer o 

segundo plano de ação para a economia circular, já mencionados, sali-

entam não só a necessidade de reutilização de águas residuais tratadas, 

como, também, a importância do aproveitamento das lamas proveni-

entes de ETAR. O segundo plano de ação, adianta, aliás, como demos 

conta, que a Comissão irá elaborar um plano integrado de gestão dos 

nutrientes, com o objetivo de garantir uma aplicação mais sustentável 

dos mesmos, e estimular os mercados de nutrientes valorizados. A 

este propósito, o aludido plano acrescenta, ainda, que a Comissão irá 

avaliar a possibilidade de rever a diretiva relativa às lamas de depu-

ração, e analisar os meios naturais para eliminação de nutrientes, co-

mo as algas.659 

Em face do apresentado, e embora a questão das lamas esteja 

mais diretamente relacionada com a política de resíduos do que com a 

política hídrica660, parece-nos relevante fazer um breve esboço do 

regime jurídico existente sobre esta matéria. 

___________ 

658 Cfr. resumo executivo do mencionado relatório, p. 5. 
659 Cfr. COM (2020) 98 final, de 11/03/2020, ponto 3.7. 
660 Como afirma LEONES DANTAS, sendo as lamas consideradas legalmente como resí-

duos, o regime da sua utilização na agricultura, ainda que permita controlar a poluição das 

águas, deve ser indexado ao regime de resíduos. Cfr. LEONES DANTAS, Antó-

nio,“Contra-ordenações ambientais – Descargas de Águas Residuais”, Revista do Minis-

tério Público, Ano 22, abril-junho, 2001, n.º 86, p. 73. 

 Com a mesma opinião poderá ver-se APODACA ESPINOSA, Ángel Ruiz, Derecho 

ambiental integrado: la regulación de los lodos de depuradora y sus destinos, Editorial 

Civitas, Madrid, 2001, pp. 97-113; e SANZ RUBIALES, Íñigo, Los vertidos en aguas 

subterráneas – Su régimen jurídico, Monografías Jurídicas, Marcial Pons, Madrid, 1997, 

p. 231. 
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De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

setembro,661 considera-se que as lamas constituem resíduos, que po-

dem ser objeto de valorização ou conduzidas a aterro, sendo certo que 

o aterro deve ser a última solução. 

Nos termos do mencionado diploma, e para efeitos da sua aplica-

ção, define-se reciclagem como: 

“qualquer operação de valorização, incluindo o repro-

cessamento de materiais orgânicos, através da qual os 

materiais constituintes dos resíduos são novamente 

transformados em produtos, materiais ou substâncias 

para o seu fim original ou para outros fins mas que não 

inclui a valorização energética nem o reprocessamento 

em materiais que devam ser utilizados como combustível 

ou em operações de enchimento” (cfr. art. 3.º, al. bb). 

Por sua vez, o termo reutilização corresponde a “qualquer opera-

ção mediante a qual produtos ou componentes que não sejam resí-

duos são utilizados novamente para o mesmo fim para que foram 

concebidos” (cfr. art. 3.º, al. nn). Deste modo, e em face do estatuído 

no Decreto-Lei n.º 178/2006, o que está em causa no que respeita às 

lamas é a possibilidade da sua reciclagem através de qualquer opera-

ção de valorização.662 E no artigo 43.º, estabelece-se, desde logo, que 

as operações de valorização agrícola de lamas de depuração estão su-

jeitas a licenciamento nos termos de legislação específica.663 

___________ 

661 Diploma que estabelece o regime jurídico geral da prevenção, produção e gestão de resí-

duos. 
662 O Decreto-Lei n.º 178/2006 define valorização como qualquer operação, nomeadamente 

as constantes do Anexo II, cujo resultado principal seja a transformação dos resíduos de 

modo a servirem um fim útil, substituindo outros materiais que, caso contrário, teriam si-

do utilizados para um fim específico ou a preparação dos resíduos para esse fim na insta-

lação ou para outras áreas da economia (cfr. art. 3.º, al. qq). 
663 O regime de licenciamento aplicável varia de acordo com o tratamento e destino a que 

forem sujeitas as lamas de depuração. Assim, podemos referir a existência de quatro tipos 

de licenciamento distintos: 

 – licenciamento geral, nos termos do Decreto-Lei n.º 178/2006, quando as lamas são 

objeto de tratamento biológico por compostagem ou digestão anaeróbia; 

 – regime especial de licenciamento, nos termos do Decreto-Lei n.º 276/2009, de 06/10, 

quando seja levada a cabo a operação de valorização agrícola de lamas de depuração; 
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A forma mais usual da valorização das lamas, e a mais favorável 

do ponto de vista ambiental, tem sido o tratamento das mesmas com 

vista à sua utilização como fertilizante agrícola ou como corretor de 

solos.664 Efetivamente, quer na Europa quer em Portugal, o principal 

destino final para as lamas de ETAR tem sido a valorização agrícola, 

embora a tendência atual seja a do progressivo alargamento das op-

ções de gestão de destino final, tendo em consideração os interesses e 

contexto de cada país. 

Deste modo, atendendo à necessidade de proteção do ambiente, in 

casu, em especial das águas e solos, a utilização das lamas para valo-

rização agrícola só é possível se as lamas tratadas (valorizadas) cum-

prirem determinados requisitos, quanto aos compostos orgânicos, ao 

teor de metais pesados e aos microrganismos patogénicos, atualmente 

definidos no Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de outubro.665 Este di-

ploma, além de estabelecer o regime jurídico da utilização agrícola 

das lamas de depuração, e respetivo licenciamento para esse efeito, 

tem dois objetivos primordiais que estão interligados. Por um lado, 

 
 – regime simplificado, no caso de valorização orgânica de resíduos, realizada a título 

experimental, destinada a desenvolvimento e ensaio de medidas de aperfeiçoamento dos 

processos de gestão de resíduos; e 

 – regime especial de licenciamento, nos termos do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10/08, 

quando as lamas sejam depositadas em aterro [cfr. Relatório intitulado Gestão de Lamas 

de Estações de Tratamento de Águas Residuais Urbanas (2010-2013), de 30/09/2013, da 

APA, p. 2, disponível no seu site]. 
664 De facto, a atividade de valorização agrícola de lamas de depuração corresponde a uma 

operação de valorização, de acordo com o Anexo III-B da Portaria n.º 209/2004, de 03/03 

(que aprova a Lista Europeia de Resíduos). 
665 O primeiro diploma nacional sobre esta matéria foi o Decreto-Lei n.º 446/91, de 22/11, o 

qual transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva 86/278/CEE, do Conselho, de 

12/06, relativa à proteção do ambiente, e em especial dos solos, na utilização agrícola de 

lamas de depuração (JO L 181, de 04/07/1986). 

 Posteriormente, atendendo à necessidade de adequar a legislação a uma maior exigência 

em termos de salvaguarda do ambiente, o Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21/06, revogou o 

Decreto-Lei n.º 446/91, estabelecendo regras mais restritas, nomeadamente no que con-

cerne às análises, às informações a prestar e às proibições de aplicação de lamas. 

 Por último, foi aprovado o atual Decreto-Lei n.º 276/2009, de 02/10, o qual procedeu à 

revogação do anterior Decreto-Lei n.º 118/2006, com vista a simplificar o procedimento 

de licenciamento da utilização agrícola das lamas de depuração e a harmonizá-lo com ou-

tros regimes jurídicos entretanto aprovados. 
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credibilizar a operação de valorização de resíduos, e, por outro, pro-

mover a proteção do ambiente e da saúde pública. 

Nesse quadro, o Decreto-Lei n.º 276/2009 estabelece os requisitos 

de qualidade para as lamas e para os solos, verificáveis através da 

conformidade das análises requeridas com os valores-limite estabele-

cidos. Além disso, define um conjunto de restrições à utilização das 

lamas no solo, prevê procedimentos específicos de aplicação das la-

mas, bem como deveres de registo e informação por parte dos opera-

dores de gestão de lamas. 

Em Portugal, cerca de 85% das lamas produzidas têm como des-

tino a agricultura, seja diretamente seja após serem sujeitas a proces-

sos de compostagem.666 

Por fim, cumpre referir que a questão das lamas, bem como a in-

terpretação do regime jurídico aplicável às mesmas, deverá articular-

se com os objetivos estabelecidos para a qualidade das massas de 

água, desde logo pela Diretiva das Águas Residuais Urbanas e ainda 

pela Diretiva relativa à proteção das águas contra a contaminação pro-

duzida pelos nitratos utilizados na agricultura, de modo a evitarem-se 

contradições. 

___________ 

666 Para os anos de 2010 a 2015 podem ser consultados os relatórios relativos à gestão de 

lamas das ETAR (Relatório 2010-2013 e Relatório 2014-2015), disponíveis no site da 

APA. 



CAPÍTULO VII – PRINCIPAIS 

MEIOS DE TUTELA DAS 

ÁGUAS 

1. INTRODUÇÃO 

Como tivemos oportunidade de verificar aquando da análise do 

Regime Jurídico das Descargas de Águas Residuais, a nossa Lei Fun-

damental, a Lei de Bases da Política do Ambiente, mas também a vá-

ria legislação avulsa no domínio da água, conferem ao Estado o poder 

de proibir ou condicionar o exercício de determinadas atividades com 

implicações no domínio hídrico. Tudo com o objetivo principal de 

preservar os recursos hídricos.  

Com efeito, é no quadro normativo definido pela União Europeia, 

pela Constituição e pela lei ordinária que cabe ao Estado desenvolver, 

nos termos legais, as ações que considere necessárias e adequadas à 

proteção e utilização racional e sustentável da água. 

Nessa sequência, como veremos, ao Estado incumbe o poder de 

planear, de avaliar, de contratar, de adotar medidas de controlo e de 

fiscalização, de impor custos económicos à utilização da água, de re-

primir todas as atuações contrárias às normas estabelecidas, e de obri-

gar a reparar os danos ambientais causados.667 A água é, deste modo, 

___________ 

667 A proteção do direito ao ambiente (no qual se inclui a água, como seu componente), 

consagrado na CRP como um direito fundamental, tem duas dimensões: uma negativa e 

uma positiva. Na sua dimensão negativa, corresponde a um direito à abstenção, por parte 

do Estado e de terceiros, de ações ambientalmente nocivas. Já na sua dimensão positiva, 

comporta um direito a uma prestação do Estado com vista à proteção desse bem jurídico, 

evitando a sua degradação, prevenindo e reprimindo os comportamentos lesivos 

(cfr. GOMES CANOTILHO, J. J. e VITAL MOREIRA, Constituição da República Por-



ISABEL ROCHA 

 424 

objeto de vários tipos de regulamentação, a qual, como já fomos dan-

do conta, se encontra dispersa por vários atos jurídicos não só ao nível 

da União Europeia, como também no nosso ordenamento jurídico. 

A proteção do ambiente, e concomitantemente dos seus vários 

componentes, mas em particular das águas, levada a cabo pelo direi-

to668 não é, contudo, uma tarefa que se revele fácil, designadamente 

no que respeita à intervenção estatal, pois vivemos numa sociedade 

em que a evolução e o risco parecem andar de “mãos dadas”. Desde 

logo, como salienta GARCIA, “em razão do muito que os cientistas 

ignoram”, sendo sempre  

“uma intervenção acompanhada de incerteza e dúvidas, 

quer quanto às melhores propostas de solução, quer 

quanto às exatas consequências futuras de cada inter-

venção, em virtude da rede de interações não previsíveis 

em que se insere.”669  

 
tuguesa Anotada, vol. I, 4.ª edição, Coimbra Editora, 2007, anotação ao artigo 66.º, pp. 

845-846). Assim sendo, o Estado deverá assumir a sua tutela. 
668 Referimo-nos ao direito porque é a área do conhecimento em que nos movemos. Não 

obstante, cumpre referir, com SERENO ROSADO, que as águas são um componente do 

ambiente de estudo multidisciplinar, sendo alvo dos diferentes ramos do conhecimento e 

não só das ciências sociais, mas também das ciências económicas e tecnológicas (cfr. 

SERENO ROSADO, A., Rios que nos separan, aguas que nos unen. Análisis jurídico de 

los Convénios Hispanos-Lusos sobre aguas internacionales, 1.ª edição, Fundación Lex 

Nova, fevereiro 2011, p. 23), as quais também contribuem, em grande medida, para a sua 

proteção. 
669 Ver GARCIA, Maria da Glória, O lugar do direito na proteção do ambiente, Almedina, 

2007, p. 369, onde aprofunda (no Capítulo 7) todas as razões que no seu entendimento 

complicam a tarefa do direito na proteção do ambiente. 

 A propósito da incerteza que se vive na sociedade atual, ESTEVE PARDO afirma de 

modo categórico: “Vivimos en una sociedad en la que las fuentes de generación de incer-

tidumbres parecen más fluidas y abundantes que aquellas de las que proceden las certe-

zas y seguridades”, desenvolvendo, de seguida, os graves problemas que a incerteza colo-

ca ao direito e a quem tem que tomar decisões e apresentando as estratégias que têm sido 

adotadas [Cfr. ESTEVE PARDO, José, “Decidir y regular en la incertidumbre. Respues-

tas y estrategias del Derecho Público”, Estratégias del Derecho ante la incertidumbre y la 

globalización, M. Mercè Darnaculleta I Gardella, José Esteve Pardo e Indra Spiecker 

Gen. Döhmann (editores), Marcial Pons, 2015, pp. 35 e ss.]. 
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A eleição de um determinado instrumento em detrimento de outro ou 

em conjugação com outro é um exercício deveras complexo, em pri-

meiro lugar, porque nem sempre é possível estabelecer um nexo cau-

sal entre as pressões e o estado das águas, em segundo lugar, porque 

nem sempre é fácil avaliar qual o instrumento que se revela mais ade-

quado em termos da relação custo/eficácia. Por outro lado, a constante 

evolução do conhecimento científico e das tecnologias reclamam ao 

direito uma função de acompanhamento e de solução difíceis de res-

ponder, nomeadamente em tempo oportuno.670  

Neste capítulo, a nossa tarefa consistirá, assim, em analisar os 

principais meios de tutela dos recursos hídricos. Porém, apenas abor-

daremos aqueles que consideramos de maior relevância no controlo da 

poluição das águas face às descargas de águas residuais.  

Tradicionalmente, os meios de tutela podem dividir-se, grosso 

modo, em duas grandes categorias distintas: meios preventivos e mei-

os repressivos.  

A tutela preventiva é, obviamente, a mais privilegiada no domínio 

do ambiente e, como não poderia deixar de ser, em matéria de águas. 

Como diz o provérbio português, “mais vale prevenir do que remedi-

ar”. Daí que o princípio da prevenção seja um dos princípios enfor-

madores do direito do ambiente e do direito das águas, quer a nível da 

UE quer a nível nacional. Na verdade, a ideia de prevenção encontra-

se, hoje, apoiada num princípio jurídico que vincula a atividade legis-

lativa e administrativa do Estado. 

Assim, com o objetivo de prevenir danos e contribuir para alcan-

çar o bom estado das águas, não sendo possível pôr termo às descar-

gas de águas residuais, cumpre ponderar e analisar quais as medidas 

que se podem e devem adotar de modo a granjear a sua redução e, ao 

___________ 

670 Como doutamente afirma ALONSO ÁLAMO: “El acuerdo unánime acerca de la necesi-

dad de preservar el medio ambiente no va acompañado del mismo acuerdo sobre cuales 

sean los instrumentos jurídicos idóneos para su protección.” ALONSO ÁLAMO, Merce-

des, “La aporía del Derecho penal del medio ambiente”, Estudios de Derecho Ambiental, 

Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, 

p. 21. 
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mesmo tempo, a diminuição, cessação ou eliminação de determinados 

tipos de descargas, bem como de determinado tipo de substâncias.  

Todavia, quando não seja possível prevenir, e nos casos de in-

cumprimento das regras para a proteção do ambiente, há que recorrer 

aos meios de tutela repressivos, baseados, entre outros, no conhecido 

princípio do poluidor-pagador. 

Entre os meios de tutela preventivos e repressivos no domínio do 

ambiente, e também no setor das águas, a divisão enunciada não é 

acolhida por grande parte da doutrina.  

EMBID IRUJO considera existir três meios distintos de tutela das 

águas – as técnicas preventivas, as técnicas ativas e as medidas repres-

sivas – dividindo entre as técnicas preventivas e as ativas tudo o que 

habitualmente se enquadra nas medidas preventivas. Assim, de acordo 

com a sua classificação, as técnicas preventivas abrangem a planifica-

ção hidrológica, os estudos e a avaliação de impacte ambiental, a fixa-

ção de perímetros de proteção dos aquíferos, etc. E, por sua vez, as 

técnicas ativas correspondem às concessões e autorizações de descar-

ga, bem como à fixação das taxas de descarga. Finalmente, as medidas 

repressivas correspondem ao regime sancionatório, de ordem contra-

ordenacional e penal.671 

Por sua vez, MENÉNDEZ REXACH, embora também adote uma 

classificação tripartida no que respeita aos meios de tutela, distingue-

os entre: técnicas preventivas de ordenação; técnicas preventivas de 

intervenção; e técnicas de restauração. Nas primeiras inclui a declara-

ção de domínio público e os planos; nas segundas, a avaliação de im-

pacte ambiental, a licença ambiental, etc., e, nas últimas, refere-se, 

entre outros, a benefícios fiscais e a várias medidas de restabelecimen-

to da legalidade.672 

___________ 

671 Neste sentido, ver EMBID IRUJO, António, “Principios Generales sobre el Ordenamien-

to Jurídico-Administrativo de la Calidad de las Aguas”, La Calidad de las Aguas, (A. 

Embid Irujo, diretor), Monografias, Editorial Civitas, 1994, pp. 31-42.  
672 MENÉNDEZ REXACH, Angel, “Protagonismo del derecho administrativo en la preven-

ción y tutela del medio ambiente”, A Tutela Jurídica do Meio Ambiente: presente e futu-

ro, Universidade de Coimbra, Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra Editora, 2005, 

pp. 75 e ss. 
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Com outra perspetiva, e a propósito da classificação dos instru-

mentos de política de ambiente, ARAGÃO defende que a tradicional 

distinção entre instrumentos preventivos e repressivos deveria ser an-

tes entre “instrumentos tendencialmente preventivos” e “instrumentos 

tendencialmente repressivos”, uma vez que mesmo os instrumentos 

repressivos têm algum efeito preventivo e vice-versa.673 

Em face da divergência exposta quanto à classificação das medi-

das de tutela, designadamente no âmbito preventivo, decidimos apre-

sentar aquelas que tradicionalmente aí se enquadrariam, bem como os 

acordos voluntários, sem os submeter a qualquer nomenclatura prévia. 

Apenas o fazemos no que concerne às medidas de tutela repressiva, as 

quais analisaremos sob o título Meios de tutela de reparação e repres-

são.  

Independentemente de estarmos perante a tutela preventiva ou re-

pressiva, importa destacar que o grande protagonista no exercício des-

sa tutela é o direito administrativo, tal como o defendem 

FIGUEIREDO DIAS e MENÉNDEZ REXACH a propósito da tutela 

do meio ambiente em geral.674 Na verdade, como veremos, o controlo 

administrativo mostra-se absolutamente crucial no âmbito da proteção 

preventiva das águas. E, na altura de reprimir, cabe também à admi-

nistração pública um papel fundamental. 

Existem inúmeros instrumentos, com diferentes características, 

para a preservação dos recursos hídricos. Todavia, como já dissemos, 

apenas abordaremos aqueles que nos parecem mais importantes no 

âmbito do nosso trabalho, a saber: o planeamento hídrico e a fixação 

de zonas de proteção; a avaliação ambiental; os acordos voluntários; o 

___________ 

673 ARAGÃO, Maria Alexandra, “O Princípio do Poluidor Pagador – Pedra Angular da 

Política Comunitária do Ambiente”, Série – Direito Ambiental para o Século XXI, vol. 1, 

2014, p. 172. 
674 FIGUEIREDO DIAS, José Eduardo, A Reinvenção da Autorização Administrativa no 

Direito do Ambiente, Coimbra Editora, 1.ª edição, setembro 2014, pp. 144 e ss.; e 

MENÉNDEZ REXACH, Angel, “Protagonismo del derecho administrativo en la preven-

ción y tutela del medio ambiente”, A Tutela Jurídica do Meio Ambiente: presente e futu-

ro, Universidade de Coimbra, Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra Editora, 2005, 

pp. 61-85. 
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licenciamento das descargas; e, por último, os meios de tutela de repa-

ração e repressão, onde analisaremos o regime jurídico das contraor-

denações ambientais, as normas penais e a responsabilidade ambien-

tal.675 

Além disso, de todos, dedicaremos especial atenção ao planea-

mento e, em concreto, aos planos hidrológicos de região hidrográfica, 

uma vez que assumem, nos últimos anos, uma grande relevância, 

atendendo à sua consagração, a nível da UE, como um dos instrumen-

tos essenciais para a proteção e recuperação da qualidade das águas.  

Sem prejuízo do referido, no nosso entendimento, a licença de 

descarga e o recurso aos mecanismos de fiscalização e de repressão 

são medidas de tutela absolutamente cruciais para a proteção dos re-

cursos hídricos, pelo que serão, também, objeto de apreciação mais 

pormenorizada. 

Analisaremos, assim, para cada um dos mencionados instrumen-

tos, o tratamento normativo vigente e outros aspetos relevantes relaci-

onados com a sua implementação e especificidade, no que respeita à 

proteção do ambiente em relação às descargas de águas residuais. 

Apresentaremos, ainda, quando pertinente, uma reflexão sobre os 

principais desafios que se colocam a alguns desses meios de tutela. 

2. PLANEAMENTO HÍDRICO E ZONIFICAÇÃO 

2.1. PLANEAMENTO HÍDRICO. INTRODUÇÃO 

O planeamento hídrico, como instrumento de proteção das águas, 

realiza por excelência o princípio da prevenção. De facto, é, atualmen-

te, uma técnica de gestão das águas reconhecida a nível universal, 

podendo considerar-se um dos principais instrumentos preventivos de 

___________ 

675 Temos consciência que existem outros instrumentos de tutela, todavia optamos por apre-

sentar aqueles que nos pareceram mais importantes e interessantes, tendo em considera-

ção o objeto do nosso estudo. Além disso, cada um dos meios de tutela que elegemos era 

suscetível de, por si só, constituir objeto de uma tese de doutoramento, não sendo esse, 

obviamente, o estudo que lhe dedicaremos. 
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tutela das águas no moderno Direito das Águas676. Isso não significa 

que seja encarado da mesma forma por todos os Estados. Na verdade, 

trata-se de um conceito aceite pela maior parte dos países, e que tem 

evoluído ao longo do tempo. Em paralelo com o crescimento demo-

gráfico e o desenvolvimento económico, com demandas sempre cres-

centes de água, a planificação hidrológica foi ganhando complexida-

de. Assim, a um planeamento e gestão centrados, inicialmente, em 

responder à quantidade de água solicitada, sucedeu um planeamento e 

gestão obrigados a responder não só à quantidade como à qualidade 

dos recursos hídricos. Além disso, surgiu ainda a necessidade de pla-

near e gerir não só as águas superficiais, mas também as águas subter-

râneas e costeiras. Deste modo, da gestão unívoca evoluiu-se para a 

denominada gestão integrada dos recursos hídricos. Nesse caldo adi-

cionaram-se, ainda, o planeamento do uso do território677 e, mais re-

centemente, as preocupações com as alterações climáticas. 

Nas sábias palavras de EMBID IRUJO, a planificação hidrológica 

é uma concretização territorial do direito das águas, permitindo a cria-

ção das normas adequadas às características hidrológicas específicas 

das distintas bacias hidrográficas.678  

___________ 

676 Como salienta EMBID IRUJO, o que se entende hoje por planeamento hídrico é muito 

diferente daquilo que se entendia no início do século XX. No moderno Direito das Águas, 

o planeamento hídrico já não se resume à mera previsão das obras hidráulicas. EMBID 

IRUJO define a planificação hidrológica como “un conjunto de previsiones sobre oferta y 

demanda del recurso, previsiones para el futuro y normas sobre calidad de las aguas, 

caudales ecológicos, arreglos institucionales, protección de acuíferos, régimen económi-

co-financiero de la utilización del agua...” (Cfr. EMBID IRUJO, A., “Planificación hidro-

lógica”, Diccionario de Derecho de Aguas, A. Embid Irujo (diretor), Iustel, 1.ª edição, 

2007, p. 768.) 

 Por outras palavras, podemos afirmar que, atualmente, o planeamento hídrico consiste na 

elaboração de cenários prospetivos sobre a oferta e a procura da água, de modo a satisfa-

zer as necessidades das gerações atuais sem comprometer as necessidades das gerações 

futuras e, simultaneamente, com o desígnio de assegurar a conservação e reabilitação dos 

ecossistemas aquáticos.  
677 A necessária coordenação ou interdisciplinariedade do planeamento hídrico e do planea-

mento territorial, de forma a minimizar inconsistências e incompatibilidades, é absoluta-

mente crucial. Na ausência de articulação entre a gestão dos recursos hídricos e o uso do 

território, as pressões negativas sobre as águas tendem a agravar-se. 
678 Cfr. EMBID IRUJO, A., “Valoración global del nuevo ciclo de la Planificación Hidroló-

gica, con atención especial al Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación 

Hidrográfica del Ebro”, in El segundo ciclo de Planificación Hidrológica en España 



ISABEL ROCHA 

 430 

São vários os objetivos que urge alcançar na gestão das águas, 

dos quais se destacam a sua proteção, a requalificação dos ecossiste-

mas aquáticos e o uso sustentável. Deste modo, é absolutamente cru-

cial assegurar um adequado planeamento hídrico.679 A este propósito e 

no que concerne aos países que dispõem de recursos hídricos limita-

dos, ou em que as suas águas apresentam graves problemas de quali-

dade, EMBID IRUJO afirma que a planificação hídrica é mesmo im-

prescíndivel.680  

2.1.1. Da obrigação de planeamento hídrico 

A necessidade de planeamento hídrico foi reconhecida, desde lo-

go, pela Carta Europeia da Água681, onde se afirma que “A boa gestão 

da água deve ser objeto de um plano promulgado pelas autoridades 

competentes” (cfr. ponto VIII), estabelecendo-se, ainda, que, prefe-

rencialmente, “A gestão dos recursos hídricos deve inscrever-se no 

quadro da bacia natural (...)” (cfr. ponto XI). 

Todavia, só no ano 2000, como já referimos, a UE decidiu eleger 

o planeamento hídrico (bem como a demarcação hidrográfica, que 

define o âmbito territorial do planeamento) como um dos principais 

instrumentos para alcançar o bom estado das águas, aquando da apro-

 
(2010-2014), AAVV, Antonio Embid Irujo (diretor), Thomas Reuters Aranzadi, 1.ª edi-

ção, 2015, pp. 36-37. 
679 JESUS MENDES defende que o planeamento deve assentar numa “abordagem holísti-

ca”, de modo a assegurar-se a gestão integrada da água. Afirma que os planos “devem ser 

ao mesmo tempo concetual e materialmente integradores das vertentes técnicas ou tecno-

lógicas com as vertentes ambientais, económicas, sociais e culturais, obviamente inte-

grando as águas de superfície com as águas subterrânaeas, a qualidade da água e a 

quantidade da água e, ainda, as perspetivas comuns a todas as atividades humanas e as 

setoriais, tanto de natureza jurídica como organizacional.” JESUS MENDES, Adérito 

José, “Planeamento de Recursos Hídricos em Portugal”, Recursos Hídricos, Associação 

Portuguesa de Recursos Hídricos, vol. 31, p. 13. 
680 Ver EMBID IRUJO, A., “Planificación hidrológica”, Diccionario de Derecho de Aguas, 

A. Embid Irujo (diretor), Iustel, 1.ª edição, 2007, p. 768. 
681 Proclamada pelo Conselho da Europa e aprovada em Estrasburgo, em 06/05/1968. 

 Assinale-se, contudo, que Espanha adotou, de forma pioneira, o planeamento hídrico com 

base no conceito de bacia hidrográfica desde inícios do século XX (1903 e 1906). Cfr. 

FANLO LORAS, A., La unidad de gestión de las cuencas hidrográficas, Fundación Insti-

tuto Euromediterráneo del Agua, 1.ª edição, novembro de 2007, pp. 77 e ss. 



Capítulo VII – Principais meios de tutela das águas 

 431 

vação da DQA (cfr. art. 13.º), considerando-o, então, como um ins-

trumento vinculativo.  

Na verdade, reconhecendo-se que o planeamento hídrico assumia 

um papel fundamental na proteção da qualidade das águas, e sendo 

certo que nem todos os Estados recorriam a esse meio de tutela, im-

punha-se harmonizar quer a sua adoção quer o seu objeto. Nessa se-

quência, a DQA estabelece que os Estados-membros têm a obrigação 

de elaborar planos de gestão de bacia hidrográfica682 para cada uma 

das regiões hidrográficas que hajam identificado, ao abrigo do dispos-

to no n.º 1 do artigo 3.º, impondo, assim, a planificação a todos os 

Estados, de acordo com o novo conceito de “região hidrográfica”. 

2.1.2. O planeamento hídrico em Portugal 

Portugal dispõe de um regime jurídico que impõe o planeamento 

hídrico desde inícios dos anos 90 do século XX. Efetivamente, o De-

creto-Lei n.º 45/94, de 22 de fevereiro, foi o primeiro diploma relativo 

ao planeamento dos recursos hídricos. Este decreto estabeleceu que se 

deveria proceder à elaboração de um Plano Nacional da Água (PNA) 

e de determinados Planos de Bacia Hidrográfica (PBH), dentro do 

prazo de três e dois anos, respetivamente, contados a partir da data da 

publicação do referido decreto. Não obstante, só no ano de 2001 vie-

ram a ser publicados os primeiros PBH, e em 2002 o PNA. Acresce 

que, de acordo com JESUS MENDES, Portugal não dotou os referi-

dos planos dos “mecanismos de eficácia necessários à sua aplicabili-

dade”. Deste modo, a vantagem temporal de que Portugal gozava na 

previsão da planificação hídrica e de que poderia usufruir em termos 

de incremento da qualidade das suas águas, relativamente a grande 

___________ 

682 São vários os autores que defendem o planeamento integrado ao nível da bacia hidrográ-

fica, como um conjunto unitário, como o meio mais adequado para a sua proteção ambi-

ental. Inter alia, PASSOS GOMES, Viviane e DELGADO PIQUERAS, Francisco, “Al-

gunas reflexiones sobre la gestión integrada de las cuencas hidrográficas compartidas”, 

Agua y Derecho – Retos para el siglo XXI”, Miguel Ángel Benito López (diretor), Aran-

zadi, 2015, p. 88. 
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parte dos países europeus, quando se aprovou a DQA, acabou por se 

gorar.683 

Entretanto, decorridos cerca de 10 anos, com a transposição da 

DQA, foi a Lei da Água (LA) e o Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de 

março, com as alterações posteriores a que foram sujeitos, que passa-

ram a ocupar-se da matéria do planeamento dos recursos hídricos e 

estabeleceram o respetivo regime jurídico, o qual introduz uma signi-

ficativa evolução no sistema do planeamento.684  

Importa, ainda, sublinhar que o novo quadro normativo aprovado, 

relativo ao planeamento hídrico, vai bastante mais longe do que o pre-

visto na Diretiva-Quadro. Desde logo, enquanto a DQA, como demos 

conta, nada diz quanto ao ordenamento do território, o legislador por-

tuguês, na Lei da Água, prevê dois tipos de instrumentos: instrumen-

tos de planeamento das águas e instrumentos de ordenamento dos 

recursos hídricos.685 Os primeiros têm como objetivo fundamental 

orientar a gestão das bacias hidrográficas, de modo a alcançar o bom 

estado de todas as massas de águas. Os segundos, com características 

mais próximas dos instrumentos de gestão territorial, visam, designa-

damente, assegurar a sustentabilidade dos usos e do ambiente, com 

vista à proteção dos recursos hídricos.  

Acresce que, na legislação nacional, são estabelecidos vários ti-

pos de planos e o recurso a medidas de proteção e valorização dos 

recursos hídricos (cfr. art. 16.º da LA). Na verdade, enquanto a DQA 

apenas faz referência aos PGB no âmbito da região hidrográfica e 

___________ 

683 JESUS MENDES, Adérito José, “Planeamento de Recursos Hídricos em Portugal”, Re-

cursos Hídricos, Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, vol. 31, p. 11. 
684 A Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) alterou também o quadro institucio-

nal e de jurisdição em matéria do domínio hídrico, com a criação de cinco Administra-

ções de Região Hidrográfica (ARH). Contudo, como já referimos, posteriormente, com a 

publicação do Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22/06, operou-se a integração das cinco ARH 

e do Instituto da Água numa só entidade, a APA. Desde então, as ARH passaram a ser 

meros departamentos da APA. 
685 Sobre os instrumentos de intervenção previstos na Lei da Água e, divisão enunciada, 

poderá ver-se FERREIRA DE ALMEIDA, José Mário, “Ordenamento de Recursos Hí-

dricos e Planemaneto das Águas”, Direito da Água, João Miranda et al. (coordenadores 

científicos), edição ICJP, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e ERSAR, Lis-

boa, abril de 2013, p. 108. 
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respetivos programas de medidas, a nossa lei apresenta diversas figu-

ras distintas para o planeamento das águas: o PNA, os PGBH, que 

incluem os respetivos programas de medidas, os Planos Específicos 

de Gestão de Águas (PEGA)686, e ainda o recurso a medidas a para 

sistemática proteção e valorização dos recursos hídricos, como meio 

complementar ao constante dos PGRH (cfr. arts. 16.º e 32.º a 44.º da 

LA).  

Além disso, reconhecendo a relevância da interdependência entre 

os recursos hídricos e o território, o atual quadro legal de gestão dos 

recursos hídricos procede a uma ampliação das normas relativas à 

articulação do planeamento das águas e do ordenamento do território, 

e, ainda, à previsão de novos planos do uso do território com incidên-

cia nos recursos hídricos. Com efeito, por um lado, a Lei da Água 

prevê o ordenamento adequado dos usos da água, com o objetivo de 

proteção e valorização das águas, através da elaboração de três tipos 

de planos especiais de ordenamento do território: Planos de Ordena-

mento de Albufeiras de Águas Públicas (POA), Planos de Ordena-

mento de Estuários (POE) e Planos de Ordenamento de Orla Costeira 

(POOC).687 Por outro lado, estabelece a articulação entre os instru-

mentos de planeamento dos recursos hídricos e os instrumentos de 

ordenamento do território, situação que não é abordada pela DQA e 

que, como referimos688, é uma das críticas que lhe é apontada.689 As-

___________ 

686 O PNA e os PGRH, bem como os programas de medidas que estão associados a estes 

últimos, serão alvo de estudo mais aprofundado adiante, pelo que aí se explicitará em que 

consistem. 

 No que respeita aos PEGA, refira-se que, nos termos definidos na lei, são planos com-

plementares, e não obrigatórios, dos PGRH e cujo âmbito pode ser territorial ou setorial. 

Dizem-se territoriais os que abrangem uma sub-bacia ou uma área geográfica específica, 

e setoriais aqueles que abrangem um determinado problema, categoria de massa de água, 

aspeto específico ou setor de atividade económica com interação significativa com as 

águas [cfr. art. 24.º, n.º 2, al. c), da LA]. 
687 A introdução, na Lei da Água, dos POE e dos POOC, instrumentos que, como o seu 

próprio nome indica, têm como objeto as águas estuarinas e costeiras, é uma solução que, 

como afirma SERENO ROSADO, se encontra em “clara sintonia com a filosofia inte-

gradora da DQA que inclui nas RH tanto as águas de transição (ou estuarinas) como as 

águas costeiras – até uma milha náutica.” SERENO ROSADO, Amparo, “O direito por-

tuguês da água do século XXI – Catorze anos de Diretiva-Quadro da água”, Revista Ele-

trónica de Direito Público, vol. 1, n.º 2, junho 2014, p. 409. 
688 Ver ponto 4.8.6. do Capítulo III. 
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sim, no n.º 1 do artigo 17.º da Lei da Água, prevê-se expressamente 

que o PNA deve articular-se com o Programa Nacional de Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT)690, de modo a garantir a integra-

ção e compatibilização das opções delineadas por cada um deles. E, 

no n.º 2 do mesmo normative, afirma-se que as medidas preconizadas 

nos instrumentos de gestão territorial, designadamente nos planos 

especiais de ordenamento do território e nos planos municipais de 

ordenamento do território, devem ser articuladas e compatibilizadas 

com o PNA, os PGRH, os PEGA, bem como com as medidas de pro-

teção e valorização previstas no artigo 32.º da Lei da Água. 

Ficou a faltar o estabelecimento de normas de coordenação de to-

dos os instrumentos previstos com o ordenamento do espaço maríti-

mo, o que é compreensível, tendo em atenção a data de publicação da 

Lei da Água (2005) e o facto de a DQEM apenas ter sido aprovada em 

2008. Todavia, houve já tempo suficiente para colmatar a referida 

lacuna. Porém, o certo é que tal ainda não ocorreu.691 

 
689 Como é sabido, atento o disposto no TFUE (art. 192.º, n.º 2, al. b) e no ex-TCE (art. 

175.º, n.º 2), a UE só pode adotar regras sobre o ordenamento do território por unanimi-

dade, daí que a DQA, adotada ao abrigo do disposto no ex-artigo 175.º, n.º 1, do TCE, de 

acordo com a regra da maioria, não tenha previsto quaisquer regras nesse domínio. Não 

obstante, GALERA RODRIGO considera que a DQA, ao perseguir a gestão integrada dos 

recursos hídricos, acaba por ter um impacte direto sobre as decisões dos Estados-

membros relativas à utilização do território, tal como a Diretiva 2001/42/CE, relativa à 

avaliação ambiental de planos e programas. Ver GALERA RODRIGO, Susana, “El Labe-

rinto Planificador”, Nuevo Derecho de Aguas, Santiago González-Varas Ibáñez (coorde-

nador), Thomson Civitas, 1.ª edição, 2007, p. 213.   
690 O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 04/09. É um instrumento de desenvolvi-

mento territorial de natureza estratégica, no qual são estabelecidas as grandes opções para 

a organização do território nacional, consubstanciando, assim, o quadro de referência a 

considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial. Além disso, o 

PNPOT constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados-membros para a 

organização do território da União Europeia. 
691 A este propósito, SERENO ROSADO crítica o facto de a Lei Orgânica da APA, de 2012, 

bem como os seus estatutos, de 2013, não disporem de qualquer referência à articulação 

entre o planeamento e a gestão da orla costeira e o ordenamento do espaço marinho. Situ-

ação que, na sua opinião, contraria “a filosofia holística e integradora comum e inerente 

tanto à DQA como à DQEM”, assistindo-se a “uma espécie de divortio aquarum”. De fac-

to, não se encontra qualquer referência legal à articulação entre a APA e a Direção-Geral 

de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), esta última responsável 

pela coordenação da DQEM, de acordo com o diploma que procedeu à sua transposição 

(cfr. DL n.º 108/2010, de 13/10). Esta situação, anteriormente, encontrava-se assegurada, 
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2.1.2.1. Características principais do planeamento hídrico em 

Portugal 

O artigo 23.º da Lei da Água estabelece que “cabe ao Estado, 

através da autoridade nacional da água, instituir um sistema de pla-

neamento integrado das águas adaptado às características próprias 

das bacias e das regiões hidrográficas”.  

Vejamos, então, quais são as principais características do planea-

mento hídrico em Portugal, atentando nomeadamente nos objetivos e 

fins que o mesmo deve cumprir com relevância no âmbito do tema 

que nos ocupa. 

Assim, e antes do mais, refira-se que, atualmente, o planeamento 

das águas é uma incumbência da APA, como Autoridade Nacional da 

Água,692 devendo esta concretizá-lo através da elaboração e execução 

do PNA, dos PGBH e dos PEGA, assegurando a sua revisão periódica 

[cfr. arts. 8.º, n.º 2, al. a), e 24.º, n.º 2, da LA].  

Em conformidade com o estatuído na DQA (cfr. art. 13.º, n.º 1), a 

Lei da Água estabelece que a região hidrográfica (constituída por uma 

ou mais bacias hidrográficas e respetivas águas costeiras) é a unidade 

principal de planeamento e gestão das águas, tendo por base a bacia 

hidrográfica (cfr. art. 3.º, n.º 2, da LA). Nesse contexto, tendo em con-

sideração as especificidades das bacias hidrográficas, dos sistemas de 

aquíferos nacionais e das bacias compartilhadas com Espanha, e ainda 

as características próprias das regiões autónomas dos Açores e da Ma-

deira, a Lei da Água procedeu à criação de 10 regiões hidrográficas.693  

As regiões hidrográficas, que compreendem bacias hidrográficas 

dos rios, ribeiras e, em alguns casos, estuários e águas costeiras, en-

 
na medida em que, antes da transposição da DQEM, era o INAG, atual APA, a entidade 

coordenadora das estratégias marinhas. SERENO ROSADO, Amparo, “O direito portu-

guês da água do século XXI – Catorze anos de Diretiva-Quadro da água”, Revista Eletró-

nica de Direito Público, vol. 1, n.º 2, junho 2014, pp. 409-410. 
692 Com exceção da elaboração relativa aos PGRH das Ilhas, que são da responsabilidade dos 

governos regionais da Região Autónoma dos Açoes e da Região Autónoma da Madeira. 
693 A propósito, refira-se que, ao abrigo do anterior regime jurídico (DL n.º 45/94, de 22/02), 

Portugal identificou 15 bacias hidrográficas como unidades básicas de gestão. 
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contram-se definidas no artigo 6.º, n.º 1 da Lei da Água694, sendo de 

salientar que as do Minho e Lima (RH 1), Douro (RH 3), Tejo e Ri-

beiras do Oeste (RH 5) e Guadiana (RH 7) integram as regiões hidro-

gráficas internacionais, por compreenderem bacias hidrográficas 

compartilhadas com Espanha. 

De acordo com a Lei da Água, o planeamento das águas deve ser 

integrado e adaptado às características próprias das bacias e das regi-

ões hidrográficas, visando fundamentar e orientar a proteção e a ges-

tão das águas e a compatibilização das suas utilizações com as suas 

disponibilidades, de forma a, designadamente, garantir a utilização 

sustentável. Daí que incumba ao planeamento das águas fixar as nor-

mas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das 

águas, incidindo fundamentalmente sobre a gestão das águas. Por sua 

vez, o ordenamento dos recursos hídricos, numa perspetiva ordenado-

ra, deverá contribuir para que os recursos hídricos sejam usados de 

forma sustentável. 

Deste modo, resulta evidente a importância do planeamento das 

águas e do ordenamento dos recursos hídricos como meios de prote-

ger e valorizar os recursos hídricos.  

Nesse quadro, importa salientar que a Lei da Água prevê, expres-

samente, que os instrumentos de gestão territorial de proteção e valo-

rização dos recursos hídricos (POA, POOC e POE) vinculam a admi-

nistração pública e os particulares (cfr. art. 19.º, n.º 1, da LA). O 

mesmo não ocorre no que respeita aos planos hídricos. Com efeito, o 

PNA, os PGRH e os PEGA não beneficiam de norma de conteúdo 

idêntico.695 De facto, compulsado o teor do artigo 17.º, n.º 2, da Lei da 

Água, verifica-se que, no que concerne aos instrumentos de planea-

mento das águas, os mesmos apenas vinculam a administração públi-

___________ 

694 Já enunciadas supra na nota n.º 451. 
695 Sobre a natureza jurídica dos planos relativos às águas, pode ver-se FERREIRA DE 

ALMEIDA, José Mário, “Ordenamento de Recursos Hídricos e Planeamento das Águas”, 

Direito da Água, João Miranda et al. (coordenadores científicos), edição ICJP, Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa e ERSAR, Lisboa, abril de 2013, pp. 112 e ss. Este 

autor entende que os PNA e os PGBH são instrumentos sem carácter regulamentar ou 

normativo. 
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ca. Contudo, como é sabido, a administração pública deve velar pelo 

cumprimento das medidas constantes de tais planos, aprovando as 

medidas e decisões necessárias à consecução dos objetivos traçados. 

Assim, e apesar de a Lei da Água não referir expressamente a vincu-

lação dos particulares aos instrumentos de planeamento das águas, 

incumbirá sempre à administração pública verter nas decisões que 

adote, junto dos particulares, as medidas adequadas ao preconizado 

nos planos de gestão das águas. Portanto, pode afirmar-se que, ainda 

que de forma indireta, o planeamento hídrico acaba por vincular toda 

a sociedade.  

Acresce que a Lei de Bases da Política do Ambiente (Lei n.º 

19/2014, de 14 de abril) veio estabelecer que os instrumentos de pla-

neamento de âmbito nacional, como é o caso do PNA, são obrigatori-

amente aprovados por diploma legal (cfr. art. 16.º, n.º 4), pelo que 

poderá defender-se o seu carácter normativo e vinculativo, quer para a 

administração quer para os particulares. 

Tendo em conta o quadro legal sumariamente descrito, Portugal, 

ainda que com algum atraso inicial, conforme já referido, tem desen-

volvido um trabalho de inventariação e planeamento das águas, atra-

vés da elaboração de planos distintos: 

– o PNA, que abrange todo o país e sobre o qual atentaremos 

adiante com detalhe; 

– os PGRH, que abrangem as bacias hidrográficas elegidas pa-

ra cada uma das Regiões Hidrográficas criadas, e que serão 

também objeto da nossa análise, dada a a sua relevância e 

obrigatoriedade de elaboração, quer no âmbito do direito na-

cional quer no quadro jurídico da União Europeia; e 

– os PEGA, complementares aos PGRH, relativos a determina-

dos setores, problemas ou tipos de água, que incluem: 

• o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 

(PNUEA);696 

___________ 

696 O último PNUEA foi publicado em 2012 e centra-se na redução das perdas de água, 

através de um aumento da eficiência hídrica e na otimização do uso da água, constituindo, 

assim, um instrumento de gestão de elevada importância para a proteção dos recursos hí-
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• a Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e 

Agroindustriais (ENEAPAI); 

• o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Sa-

neamento de Águas Residuais (PEAASAR); 

• o Programa Nacional de Barragens; e 

a Reserva Ecológica Nacional (REN).697 

Assim, tendo em consideração as referências que foram já opor-

tunamente efetuadas ao longo do nosso trabalho aos PEGA com maior 

relevância para o objeto que nos ocupa, cumpre agora atentar sobre o 

que distingue o PNA dos PGRH e as suas principais características e 

importância para o controlo das descargas de águas residuais. Analisa-

remos, de seguida, cada um deles, procurando evidenciar, ainda, as 

obrigações decorrentes da DQA neste domínio e a relevância dos 

PGRH para alcançar o bom estado de todas as massas de água. 

2.1.2.2. O Plano Nacional da Água 

Portugal está obrigado a elaborar o PNA, atualmente, por força da 

Lei da Água [cfr. art. 8.º, n.º 2, al. a), da LA]. Este plano, como já 

 
dricos, principalmente para Portugal, país que regista uma variabilidade climática que ge-

ra, com frequência, stress hídrico. 
697 Atentos os objetivos prosseguidos pela Reserva Ecológica Nacional (REN), entendemos 

ser de a considerar também aqui. 

 A REN foi instituída em 1983 e surgiu como um modo de contribuir para uma melhor 

ocupação e uso sustentáveis do território. O seu regime jurídico, atualmente, está definido 

pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22/08, o qual sofreu já várias alterações (introduzidas 

pelos DL n.os 239/2012, de 02/11; 96/2013, de 19/07; 80/2015, de 14/05; e 124/2019, de 

28/08), e tem ajudado a proteger os recursos naturais, em particular a água e o solo. Cons-

titui-se, assim, como uma estrutura biofísica que integra um conjunto de áreas que, em 

virtude da sua função e valor ecológicos, são objeto de proteção especial. Nessas áreas 

são estabelecidos um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do 

solo, identificando-se as atividades compatíveis com o seu regime. Um dos objetivos da 

REN é o de proteger a água, bem como salvaguardar os sistemas e processos biofísicos 

associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terreste, explicando-se, deste modo, a nossa 

referência a esta restrição de utilidade pública, a qual deve ser articulada com os instru-

mentos de proteção dos recursos hídricos previstos na Lei da Água (como consta do art. 

3.º, n.º 2, do DL n.º 166/2008).  
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referimos,698 é um instrumento setorial estratégico de carácter nacio-

nal e que abrange, por isso, todo o território (cfr. art. 28.º da LA).  

Nos termos da lei, incumbe ao PNA estabelecer os grandes prin-

cípios e opções que devem presidir à política da água, bem como aos 

PGRH e aos outros instrumentos de planeamento das águas. 

O primeiro PNA foi aprovado em 2002,699 ainda ao abrigo do 

quadro legal definido pelo Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de fevereiro, 

que regulava o processo de planeamento dos recursos hídricos (entre-

tanto revogado pela Lei da Água). Este plano deveria ter sido revisto, 

nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 28.º, da Lei da Água, até ao 

final de 2010. Todavia, o mesmo só viria a ser alvo de revisão em 

2016, com a publicação do Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novem-

bro. Nos termos deste diploma, ficou estabelecido que o PNA tem a 

duração máxima de 10 anos e deve ser revisto no prazo máximo de 

oito anos (cfr. art. 2.º). 
 

De facto, o segundo PNA,700 atualmente em vigor, foi já elabora-

do no âmbito da Lei da Água, que procedeu, conforme já amplamente 

mencionado, à transposição da DQA. Contudo, refira-se que não exis-

te na DQA qualquer menção à necessidade de elaborar este tipo de 

plano. Esta é uma decisão do foro exclusivamente nacional. 

Assim, a atual política nacional da água e a sua gestão integrada 

consubstanciam-se no PNA, instrumento abrangente, mas também 

pragmático, que estabelece as grandes opções, os princípios e as re-

gras de orientação dessa política, a aplicar pelos PGRH, pelos pro-

gramas de medidas que lhes estão associados e pelos PEGA. Tudo 

com o objetivo prioritário de proteger os recursos hídricos e de pro-

mover a sustentabilidade e eficiência do seu uso. Daí a necessidade de 

articular a gestão da água com as demais políticas setoriais, tendo em 

consideração a sua transversalidade. Neste contexto, prevê-se que o 

PNA deve compreender, nomeadamente, as temáticas relativas à 

___________ 

698 Ver ponto 5 do Capítulo IV. 
699 Pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17/04.  
700 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016, de 09/11. 
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energia e alterações climáticas, à agricultura, às florestas e à economia 

(cfr. art. 28.º, n.º 2, da LA). 

Analisado o PNA em vigor constata-se que o mesmo pretende de-

finir as grandes opções estratégicas a aplicar pelos PGRH e pelos pro-

gramas de medidas que lhes estão associados, para o segundo ciclo de 

planeamento (2016-2021), bem como o futuro rumo da política da 

água para o terceiro ciclo (2022-2027).  

As águas abrangidas pelo PNA são, de acordo com o que decorre 

da Lei da Água, as águas superficiais (designadamente as águas inte-

riores, as de transição e as costeiras) e as águas subterrâneas. Todavia, 

tendo em consideração os objetivos a atingir pela gestão das águas, 

entre os quais se encontra (em consonância com a filosofia da DQA) a 

proteção das “águas marinhas, incluindo as águas territoriais” [cfr. 

art. 1.º, n.º 1, al. g), da LA], o PNA afirma que, subsidiariamente, visa 

proteger as aludidas águas e contribuir para o cumprimento dos com-

promissos assumidos em acordos internacionais, incluindo os que se 

destinam à prevenção e eliminação da poluição do ambiente marinho. 

Um dos objetivos estratégicos da política da água consiste, natu-

ralmente – tendo em consideração a evolução legislativa de que se deu 

conta –, em proteger o ambiente aquático contra os danos causados 

pelas emissões poluentes, onde se enquadram as descargas de águas 

residuais. Neste sentido, o PNA define os objetivos, embora de carác-

ter genérico, a serem adotados nos PGRH (devendo ser ajustados por 

estes face às especificidades de cada bacia hidrográfica), e define as 

suas próprias medidas, propondo, ainda, a elaboração dos já aludidos 

Planos Específicos de Gestão, a que se refere o artigo 31.º da Lei da 

Água. Assim, podemos afirmar que os PGRH consistem no instru-

mento de implementação privilegiado do PNA. 

São várias as medidas preconizadas pelo PNA com relevância pa-

ra o controlo da poluição proveniente da descarga de águas residuais. 

Não obstante, apenas destacaremos aquelas que nos parecem mais 

importantes.  

Assim, e a título exemplificativo, no âmbito das “Medidas desti-

nadas a melhorar o conhecimento sobre o estado das massas de água 
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e as pressões”, o Plano Nacional prevê a conclusão da identificação 

das atividades e instalações com impactes significativos sobre o esta-

do das massas de água, a fiscalização das atividades exercidas e a re-

colha sistemática dos resultados do autocontrolo.  

No quadro das “Intervenções estruturais”, dentre as várias medi-

das adotadas, cumpre salientar a execução das ETAR urbanas em falta 

e o incremento da adesão aos serviços de saneamento.  

Relativamente às “Medidas de desenvolvimento legislativo, con-

trolo das pressões e de aplicação generalizada da lei”, importa subli-

nhar, nomeadamente: 

– o licenciamento ambiental e a regularização da situação de 

instalações industriais, pecuárias e de agroindústrias (por 

exemplo, adegas e lagares de azeite), a recolha e o tratamento 

da informação do autocontrolo e da fiscalização;  

– a revisão das licenças atribuídas a utilizadores que provo-

quem pressões consideradas excessivas sobre as massas de 

água em estado inferior a “bom”; e 

– a fiscalização das situações de pressão e aplicação do regime 

contraordenacional aos utilizadores de sistemas de coletores 

e ETAR que continuem a descarregar os seus efluentes sem 

tratamento adequado.  

Por sua vez, e no que respeita às medidas com vista ao “uso efici-

ente dos recursos e a elevação dos níveis de recuperação de custos 

dos serviços hídricos”, o PNA prevê a imposição legal de níveis mí-

nimos de reutilização em usos compatíveis de efluentes urbanos trata-

dos. 

Tendo em consideração as medidas acabadas de referir, previstas 

no PNA de finais de 2016, e apesar da DQA há muito ter sido trans-

posta, podemos concluir que, no que diz respeito às descargas de 

águas residuais, infelizmente, muito há ainda por fazer. De facto, de 

acordo com o diagnóstico elaborado pelo PNA atualmente em vigor, 

em 2015, só cerca de metade das nossas águas cumpria o “bom esta-

do” requerido pela DQA, existindo algumas bacias, como as do Gau-

diana, do Sado e Mira, com massas de água a não atingirem esse esta-
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do em valores bem superiores a 50%. Acresce que o aludido diagnós-

tico revelou também grandes lacunas na monitorização dos recursos 

hídricos. Somente em duas regiões hidrográficas a rede de estações de 

medição cobria mais de 50% dos cursos de água [nas bacias do Minho 

e Lima (57%) e nas ribeiras do Algarve (67%)]. Estes factos não po-

dem deixar de nos preocupar, e implicam, na nossa opinião, uma mai-

or intervenção do Estado, requerendo um investimento quer em recur-

sos humanos quer em recursos técnicos. O que, sabemos, poderá estar 

seriamente comprometido face às dificuldades económicas que Portu-

gal vinha atravessando nos últimos anos e ao recente agravamento da 

situação, em virtude da pandemia provocada pelo novo corona vírus, 

COVID-19. 

2.1.2.3. Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica 

O planeamento das águas através da elaboração de planos de ba-

cia hidrográfica com o âmbito da região hidrográfica, denominados 

PGRH, é, como já mencionamos, um instrumento chave preconizado 

e imposto pela DQA e constante da nossa Lei da Água.  

Com efeito, a União Europeia elegeu este instrumento como meio 

de gestão integrada das águas das bacias hidrográficas nacionais em 

todos os Estados-membros (cfr. art. 13.º, n.º 1, da DQA).  

Os PGRH, que a nossa lei intitula de PGBH,701 são os planos cujo 

âmbito territorial abrange as bacias hidrográficas integradas numa 

determinada região hidrográfica. Entende-se por região hidrográfica a 

“área de terra e de mar constituída por uma ou mais bacias hidrográ-

ficas contíguas e pelas águas subterrâneas e costeiras que lhes estão 

associadas”, sendo esta a principal unidade para a gestão das bacias 

hidrográficas [cfr. art. 4.º, al. vv), da LA]. Nesse sentido, adotaremos 

a denominação de PGRH e não a de PGBH, sendo essa também a de-

nominação utilizada nos planos aprovados e em vigor. 

___________ 

701 A Lei da Água refere-se a PGBH (cfr. art. 29.º), embora afirme que a região hidrográfica 

é a unidade principal de planeamento, tendo por base a bacia hidrográfica (cfr. art. 3.º, n.º 

2). 
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De acordo com o estatuído legalmente, os PGRH baseiam-se nu-

ma abordagem realizada através de várias fases; desde a caracteriza-

ção das águas, com identificação das pressões e riscos existentes, aná-

lise económica da utilização da água, até à monitorização e implemen-

tação do programa de medidas.702  

Nos termos da DQA e da Lei da Água, o programa de medidas 

constitui uma das peças mais importantes dos PGRH, na medida em 

que é ele quem define as ações técnica e economicamente viáveis que 

permitam atingir ou preservar o bom estado das massas de água (cfr. 

art. 11.º da DQA e art. 30.º da LA). Por outros palavras, podemos 

afirmar que a definição do programa de medidas constitui o aspeto 

central para se alcançarem os objetivos ambientais delineados. Assim, 

de acordo com o estabelecido na DQA, o programa de medidas inclui 

“medidas básicas” e “medidas suplementares”. As primeiras corres-

pondem aos requisitos mínimos necessários para cumprir a legislação 

comunitária em vigor no domínio das águas. As segundas visam al-

cançar os objetivos ambientais estabelecidos para as várias massas de 

água e garantir uma maior proteção ou uma melhoria adicional, das 

massas de água sempre que tal seja necessário, nomeadamente para o 

cumprimento de acordos internacionais (cfr. art. 11.º da DQA). 

Por sua vez, a Lei da Água, à semelhança da DQA, embora com 

algumas diferenças quanto ao fim que as medidas visam, o conteúdo e 

o âmbito das mesmas, estabelece, do mesmo modo, que os programas 

___________ 

702 Cfr. artigo 29.º da Lei da Água, Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30/03 e Portaria n.º 

1284/2009, de 19/10, que regulamenta o n.º 2 do mencionado normativo, estabelecendo o 

conteúdo dos PGBH. 

 Cumpre, ainda, referir que a elaboração de cada PGRH é acompanhada da respetiva 

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15/06, a que nos referiremos mais detalhadamente adiante. Com efeito, de 

acordo com o disposto no artigo 3.º do aludido diploma, o PGRH constitui um plano de 

gestão das águas, estando, por esse motivo, sujeito a um processo de AAE. Refira-se, ain-

da, que, atendendo ao facto de os Planos de Gestão dos Riscos de Inundações, elaborados 

no âmbito da Diretiva 2007/60/CE e do Decreto-Lei n.º 115/2010, serem realizados em 

simultâneo com os PGRH, para a necessária articulação entre os mesmos, a AAE será 

realizada em conjunto para os dois planos definidos para cada região hidrográfica.  

 Por último, cumpre salientar que, nos casos dos PGRH relativos aos rios internacionais, 

que abordaremos de seguida, deve avaliar-se, em sede de AAE, se os mesmos são sus-

cetíveis de produzir efeitos transfronteiriços significativos.  
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de medidas incluem “medidas de base” e “medidas suplementares”. 

Assim, as “medidas de base” correspondem aos requisitos mínimos 

necessários para cumprir os objetivos ambientais, ao abrigo da legis-

lação em vigor, mas encontram-se elencadas, a título exemplificativo, 

no n.º 3 do artigo 30.º da Lei da Água, quando a DQA dispõe de um 

quadro taxativo. Já no que respeita às “medidas suplementares”, a Lei 

da Água parece-nos ser mais restritiva, na medida em que dispõe que 

elas têm por objetivo garantir uma maior proteção ou uma melhoria 

adicional das massas de água, sempre que tal seja necessário para o 

cumprimento de acordos internacionais, não se referindo às bacias 

nacionais. Estas medidas encontram-se previstas no n.º 6 do artigo 

30.º da Lei da Água e no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

77/2006, de 30 de março.  

Entre os vários aspetos que a elaboração dos PGRH devem com-

preender com vista à proteção das águas, cumpre destacar, com rele-

vância para o nosso trabalho, duas situações. A primeira, é a de que 

devem proceder a uma identificação cabal das fontes tópicas de polui-

ção, bem como à descrição dos impactes das mesmas sobre o estado 

das águas superficiais e subterrâneas. A segunda, consiste na necessi-

dade de definir os objetivos ambientais para as massas de água super-

ficiais e subterrâneas e para as zonas protegidas, designadamente no 

que se refere à qualidade das águas e aos níveis de descargas de águas 

residuais (cfr. art. 29.º da LA). Estas tarefas são cruciais para a elabo-

ração dos programas de medidas. Na verdade, só uma completa identi-

ficação dos problemas e a definição dos objetivos a atingir permitirá 

adotar as medidas necessárias e adequadas a alcançar a boa qualidade 

de todas as massas de água. 

Assim, no que respeita aos programas de medidas, e no que se re-

fere ao objeto da nossa investigação, importa sublinhar, no âmbito das 

“medidas de base”, nomeadamente a indispensável adoção de medi-

das destinadas à prevenção e controlo da poluição causada por todas 

as fontes tópicas, incluindo a proibição da descarga de determinados 

poluentes na água e o controlo das rejeições. É essencial, ainda, pro-

mover a cessação ou redução progressiva da poluição das águas super-

ficiais causada por substâncias prioritárias perigosas e substâncias 
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prioritárias, respetivamente, bem como a redução progressiva da polu-

ição causada por outras substâncias perigosas suscetíveis de impedir 

que se alcancem os objetivos ambientais para as águas. Do mesmo 

modo, mostra-se fundamental adotar medidas destinadas a prevenir e 

controlar, de forma integrada, a poluição com origem em determina-

das atividades. Por último, cumpre referir que, no âmbito destas me-

didas, devem definir-se os requisitos e as condições de atribuição dos 

títulos de utilização, sendo estes um meio imprescindível para que se 

possa alcançar o bom estado das águas.703  

Além das medidas referidas, constantes da vária legislação avulsa 

em vigor relativa à proteção dos recursos hídricos, o programa de me-

didas pode ainda incluir “medidas suplementares”, tais como: acordos 

ambientais; medidas de reutilização; ou outras medidas consideradas 

relevantes. 

A elaboração dos PGRH, nos termos da DQA e da Lei da Água, 

deve ser cíclica, a cada seis anos, tendo o legislador nacional previsto 

o seu início em dezembro de 2009, de modo a cumprir com o prazo 

estatuído a esse respeito na DQA.704  

A periodicidade para a revisão dos PGRH, indicada pela DQA e 

plasmada na nossa lei, parece-nos suficiente e adequada para acompa-

nhar quer a evolução do estado das águas quer as alterações que o 

desenvolvimento tecnológico e científico vão realizando. Mesmo em 

situações extremas, em que se observe uma necessidade de reavaliar 

os instrumentos utilizados para a proteção das águas, existem vários 

mecanismos, como veremos (por exemplo, a nível do licenciamento 

ou de acordos ambientais), que possibilitam a intervenção do Estado 

sem a necessidade de elaboração de novos planos. 

Em síntese, podemos afirmar que os PGRH são instrumentos de 

planeamento que, num primeiro momento, procuram identificar os 

___________ 

703 Sobre as várias medidas que podem ser adotadas pode ver-se o artigo 30.º da Lei da 

Água. 
704 De acordo com o previsto no artigo 13.º, n.º 6, da DQA, os PGBH teriam que ser publica-

dos, o mais tardar, nove anos a contar da data da sua entrada em vigor, tendo a DQA en-

trado em vigor no dia 22/12/2000.  
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problemas mais significativos das bacias hidrográficas, entre os quais 

se encontra a identificação das fontes de descarga de águas residuais, 

bem como a sua contribuição para a situação qualitativa das águas, e, 

em seguida, definem as linhas para a gestão dos recursos hídricos e a 

execução de um programa de medidas que combate, entre o mais, os 

efeitos nocivos das descargas de águas residuais, com vista a alcançar 

o bom estado de todas as massas de água, conforme o prescrito pela 

DQA.  

Por último, importa referir que os objetivos ambientais definidos 

pela DQA, a alcançar através da aplicação das medidas previstas nos 

programas de medidas definidos e implementados no âmbito dos 

PGRH do 1.º ciclo de planeamento, deveriam ser atingidos até 22 de 

dezembro de 2015. Não obstante, a DQA prevê um conjunto de exce-

ções, nos n.os 4 a 7 do artigo 4.º, que conferem a possibilidade de pror-

rogação desse prazo até 2027705, pelo que os Estados vêm gerindo 

essas metas de forma gradual ao longo dos dois ciclos de planeamento 

já quase esgotados, conforme resulta, como veremos, da avaliação que 

a Comissão tem levado a cabo.706 

___________ 

705 O prazo de 2027 apenas poderá ser ultrapassado nos casos em que as condições naturais 

sejam por si próprias impeditivas de se alcançar os objetivos ambientais definidos [cfr. 

art. 4.º, n.º 4, al. c), da DQA e art. 50.º, al. c), da LA]. 
706 No âmbito da Estratégia Comum de Implementação (CIS) da DQA, a Comissão Europeia, 

em articulação com os Estados-membros, clarificou os procedimentos de aplicação das 

prorrogações e derrogações aos objetivos ambientais em três documentos, publicados em 

2017, a aplicar no desenrolar dos trabalhos do 3.º ciclo de planeamento, desenvolvendo os 

conteúdos previamente estabelecidos no Guia n.º 20 “Guidance on exemptions to the en-

vironmental objectives”. Para maiores detalhes ver: 

 – European Commission (2017): Clarification on the application of WFD Article 4(4) 

time extensions in the 2021 RBMPs and practical considerations regarding the 2027 

deadline. Consultado em 12/11/2019, em 

 https://circabc.europa.eu/sd/a/c81574c0-594b-4bf9-8374-

37e50ec3b803/Paper%20on%20Article%204(4)%20time%20extensions%20in%202021

%20RBMPs%20- %20FINAL.pdf 

 – European Commission (2017): Natural conditions in relation to WFD exemptions. 

Consultado em 12/11/2019, em 

 https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/env/wfd/Library/framework_directive/themati

c_documents/15%20%20Exemptions/Natural%20Conditions%20in%20relation%20to%2

0WFD%20exemptions.pdf  

https://circabc.europa.eu/sd/a/c81574c0-594b-4bf9-8374-37e50ec3b803/Paper%20on%20Article%204(4)%20time%20extensions%20in%202021%20RBMPs%20-%20%20FINAL.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/c81574c0-594b-4bf9-8374-37e50ec3b803/Paper%20on%20Article%204(4)%20time%20extensions%20in%202021%20RBMPs%20-%20%20FINAL.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/c81574c0-594b-4bf9-8374-37e50ec3b803/Paper%20on%20Article%204(4)%20time%20extensions%20in%202021%20RBMPs%20-%20%20FINAL.pdf
https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/env/wfd/Library/framework_directive/thematic_documents/15%20%20Exemptions/Natural%20Conditions%20in%20relation%20to%20WFD%20exemptions.pdf
https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/env/wfd/Library/framework_directive/thematic_documents/15%20%20Exemptions/Natural%20Conditions%20in%20relation%20to%20WFD%20exemptions.pdf
https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/env/wfd/Library/framework_directive/thematic_documents/15%20%20Exemptions/Natural%20Conditions%20in%20relation%20to%20WFD%20exemptions.pdf
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2.1.2.3.1. As bacias hidrográficas internacionais. Gestão 

transfronteiriça das águas  

Focamo-nos, até agora, no planeamento hídrico imposto pela 

DQA, referindo-nos à gestão com base na bacia e na região hidrográ-

ficas nacionais. Todavia, além de obrigar ao planeamento a nível da 

região hidrográfica, importa assinalar que a DQA, reconhecendo que a 

importância da gestão integrada dos rios partilhados não deve conhe-

cer fronteiras,707 e impõe, ainda, no mínimo, a estreita coordenação da 

gestão no caso das bacias hidrográficas internacionais.  

Na verdade, tendo em consideração a grande relevância que os 

rios transfronteiriços (bacias hidrográficas internacionais) assumem na 

Europa, representando mais de 50% do território da União Europeia, a 

DQA, nos n.os 2 e 3, do artigo 13.º, prevê duas situações distintas: 

– o caso de uma região hidrográfica internacional se situar in-

tegralmente no território da Comunidade, e 

– o caso de uma região hidrográfica internacional que ultrapas-

se as fronteiras da Comunidade. 

Na primeira situação, a DQA estabelece que os Estados-membros 

devem assegurar a coordenação entre si, com o objetivo de realizarem 

um único plano de gestão de bacia hidrográfica internacional. Contu-

do, estatui, que, caso não haja lugar à elaboração desse plano, então os 

Estados-membros devem elaborar planos de gestão de bacia hidrográ-

fica que abranjam, pelo menos, as partes da região hidrográfica inter-

 
 – European Commission (2017): WFD Guidance document n.º 36. Exemptions to the 

environmental objectives according to article 4(7). New modifications to the physical 

characteristics of surface water bodies, alterations to the level of groundwater, or new 

sustainable human development activities. Consultado em 12/11/2019, em 

 https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb- 

939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF  
707 Nesse sentido, NAVARRO CABALLERO afirma com propriedade, explicando a evolu-

ção paulatina que se registou nesta matéria, em virtude da consciencialização ambiental 

que se foi alcançando e do elevado número de bacias hidrográficas partilhadas em todo o 

mundo, que “La gestión de los recursos naturales compartidos, entre los que el agua 

constituye uno de sus máximos exponentes, no puede someterse a la soberanía absoluta 

de los Estados.” Ver NAVARRO CABALLERO, Teresa María, “Gestión compartida de 

recursos hídricos entre España y Portugal. Veinte años del Convenio de Albufeira”. Re-

vista de Administración Pública (CEPC), n.º 209, maio-agosto 2019, pp. 393 e ss. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-%20939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF
https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-%20939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF
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nacional situadas no seu território. Dito de outro modo, a DQA prefe-

re a realização de um plano único, mas admite, na sua falta, a elabora-

ção de planos por cada um dos Estados abrangidos, desde que seja 

assegurada a necessária coordenação entre eles. 

Na segunda situação prevista, a DQA volta a reafirmar a sua pre-

ferência pela elaboração de um único plano de gestão de bacia hidro-

gráfica, mas prevê, do mesmo modo, que, se tal não for possível, os 

Estados-membros devem elaborar um plano da parte da região hidro-

gráfica situada no território do Estado-membro em questão.  

A diferença, ao nível da previsão de ambas as situações, consiste, 

assim, no relacionamento imposto entre Estados-membros e Estados 

terceiros. No caso das regiões hidrográficas internacionais situadas 

inteiramente no território da Comunidade, impõe-se uma coordenação 

entre os Estados-membros, enquanto no que respeita às regiões hidro-

gráficas internacionais que abranjam Estados terceiros, apenas se 

afirma que os Estados se devem esforçar por elaborar um único plano 

de gestão de bacia hidrográfica. 

A) A Convenção de Albufeira 

Em Portugal continental, as principais bacias e regiões hidrográ-

ficas são partilhadas com Espanha, a saber: Minho, Lima, Douro, Tejo 

e Guadiana, sendo de salientar que as mesmas representam perto de 

65% do território português e cerca de 50% dos recursos hídricos su-

perficiais em Portugal. Por seu turno, cumpre realçar que Espanha é o 

principal utilizador de água das mencionadas bacias e regiões, utili-

zando mais de 70% do total das águas dos rios compartilhados. Acres-

ce que todos estes rios nascem em Espanha, aí se encontrando locali-

zada cerca de dois terços da capacidade de armazenamento das águas 

desses rios. Por fim, cumpre salientar que, com exceção do rio Guadi-

ana, Portugal encontra-se sempre a jusante dos rios partilhados.  
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Dos factos sumariamente expostos decorre, assim, que Portugal 

depende fortemente, quer em termos quantitativos quer em termos 

qualitativos, dos usos das águas realizados por Espanha.708  

Esta dependência, ditada, essencialmente, pela geografia, entre 

outros fatores, fez com que Portugal e Espanha tenham desenvolvido, 

há vários anos, um conjunto de acordos sucessivos para a gestão das 

águas dos rios internacionais,709 que culminou, em 30 de novembro de 

1998, com a celebração, em Albufeira, da Convenção sobre Coopera-

ção para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das 

Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas710, designada comummente 

___________ 

708 A este propósito, MARTÍNEZ sublinha, pertinentemente, que, enquanto para Portugal a 

problemática relativa à água com origem em Espanha é uma “questão de Estado”, tendo 

interesse direto sobre a gestão e qualidade das águas empreendida por Espanha, para Es-

panha a questão é encarada de forma bastante mais autónoma. MARTÍNEZ, José Maria 

Santafé, “Las relaciones hispano-portuguesas en materia de aguas: una negociación asi-

métrica”, Revista de Estudios Europeos, n.º 56, 2010, p. 180. Como afirma NAVARRO 

CABALLERO, só em face da consolidação dos princípios mais modernos do direito in-

ternacional das águas, como o do aproveitamento equitativo e razoável, bem como o da 

proibição de causar danos aos outros Estados, contiveram a maior autonomia com que 

Espanha geria as águas internacionais. Cfr. NAVARRO CABALLERO, Teresa María, 

“Gestión compartida de recursos hídricos entre España y Portugal. Veinte años del Con-

venio de Albufeira”. Revista de Administración Pública (CEPC), n.º 209, maio-agosto 

2019, p. 406. 
709 Os rios partilhados entre Portugal e Espanha são objeto de relações/negociações e acordos 

desde meados do século XIX, tendo sido contemplados no Tratado de Limites celebrado 

em 1864. Posteriormente, foram celebrados os Convénios de 1927, 1964 e 1968, que tra-

taram, essencialmente, de regular o aproveitamento hidroeléctrico, embora o Convénio de 

1968 tenha introduzido já outros temas, como a necessidade de garantir caudais mínimos 

de estiagem e o uso da água para outros fins para além dos hidroelétricos.  

 Para aprofundamento da evolução histórica sobre os acordos celebrados entre Portugal e 

Espanha, pode ver-se, inter alia, CANELAS DE CASTRO, Paulo, “Nova Era nas Rela-

ções Luso-Espanholas na Gestão das Bacias Partilhadas? – Em Busca da Sustentabilida-

de”, Regime Jurídico Internacional dos Rios Transfronteiriços, Revista CEDOUA, n.º 

15/16, Coimbra Editora, 2006, pp. 75-148. 

 Sobre a história e o conteúdo dos Convénios celebrados durante o século XX, pode ver-

se, ainda, CUNHA SERRA, Pedro, “O Regime de Caudais nas Convenções Luso-

Espanholas de Rios Transfronteiriços”, Regime Jurídico Internacional dos Rios Trans-

fronteiriços, Revista CEDOUA, n.º 15/16, Coimbra Editora, 2006, pp. 9-39; e SERENO 

ROSADO, Amparo, Rios que nos separan, aguas que nos unen. Análisis jurídico de los 

Convénios Hispanos-Lusos sobre aguas internacionales, Fundación Lex Nova, 1.ª edição, 

fevereiro de 2011, p. 65 e ss. 
710 Esta Convenção foi aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da Repúbli-

ca n.º 66/99, de 17 de agosto, tendo sido posteriormente atualizada com as alterações in-
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como Convenção de Albufeira, a qual entrou em vigor no dia 17 de 

janeiro de 2000.711 

A Convenção de Albufeira pode considerar-se como um instru-

mento inovador. Por um lado, na medida em que ampliou o alcance 

das relações luso-espanholas na temática da água; introduzindo o con-

ceito do aproveitamento sustentável da água, bem como a necessidade 

de alcançar um equílibrio entre a proteção do ambiente e a utilização 

dos recursos hídricos, sendo de realçar que os acordos anteriores não 

usufruíam desta perspetiva ambiental. Por outro lado, porque se alar-

gou o âmbito geográfico envolvido, incluindo todos os rios partilha-

dos. Ademais, deixou de se focar apenas nos troços fronteiriços, pas-

sando a abranger as regiões hidrográficas partilhadas entre Portugal e 

Espanha e, consequentemente, passando a tomar em consideração 

todo o ciclo hidrológico da água.712 Com efeito, as cinco regiões hi-

drográficas que Portugal partilha com Espanha estão abrangidas por 

esta Convenção, que assegura a cooperação luso-espanhola neste do-

mínio. De acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Conven-

ção de Albufeira, Portugal e Espanha devem coordenar, nomeadamen-

te, “as ações de promoção e proteção do bom estado das águas super-

 
troduzidas pela Resolução da Assembleia da República n.º 62/2008, de 14 de novembro, 

que aprovou o Protocolo de Revisão do Regime de Caudais. 
711 Cfr. Aviso n.º 85/2000, de 14 de fevereiro. 
712 Ao contrário dos convénios anteriores que se limitavam a regular os aproveitamentos das 

águas superficiais, como salienta PASSOS GOMES, Viviane e DELGADO PIQUERAS, 

Francisco, “Algunas reflexiones sobre la gestión integrada de las cuencas hidrográficas 

compartidas”, Agua y Derecho – Retos para el siglo XXI”, Miguel Ángel Benito López 

(diretor), Aranzadi, 2015, p. 96.  

 Como afirma de forma sintética, mas ilustrativa, NAVARRO CABALLERO, “A diferen-

cia de los convenios y acuerdos bilaterales que le precedieron, el de Albufeira rompió el 

consolidado esquema anterior al adoptar un enfoque ecosistémico que le lleva a ampliar 

el campo de actuación a toda la cuenca y establecer un régimen global para los cursos de 

agua a los que afecta, abarcando tanto las aguas superficiales como las subterráneas y 

ecosistemas asociados, pretendiendo su aprovechamiento sostenible.” A autora conclui 

que o enfoque integrado da gestão das bacias, a perspetiva ambiental e o objetivo da sus-

tentabilidade são os fatores principais da nova era de cooperação luso-espanhola plasma-

da na Convenção de Albufeira, desde logo no seu artigo 2.º. NAVARRO CABALLERO, 

Teresa María, “Gestión compartida de recursos hídricos entre España y Portugal. Veinte 

años del Convenio de Albufeira”. Revista de Administración Pública (CEPC), n.º 209, 

maio-agosto 2019, pp. 411-412. 
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ficiais e subterrâneas das bacias hidrográficas luso-espanholas” e 

“as ações de aproveitamento sustentável dessas águas”. Na verdade, a 

Convenção define o quadro de cooperação não só para proteção das 

águas (superficiais e subterrâneas) e dos ecossistemas aquáticos, mas 

também para o uso sustentável dos recursos naturais das bacias hidro-

gráficas dos rios partilhados. Para esse efeito, estabelece: 

– os domínios e mecanismos de cooperação entre ambos os pa-

íses; e 

– as medidas para proteção e aproveitamento sustentável das 

águas e ecossistemas relacionados, em situações de normali-

dade, bem como para atender a situações excecionais, como, 

por exemplo, a poluição acidental ou as condições hidrológi-

cas extremas.  

No que respeita à proteção da qualidade das águas e concomitante 

prevenção e controlo da poluição dos recursos hídricos, a Convenção 

estabelece que as Partes devem definir, em relação a cada bacia hidro-

gráfica, os objetivos ou as normas de qualidade para as águas, de 

acordo com o direito comunitário, de modo a alcançar o bom estado 

das águas (cfr. art. 13.º). Além disso, afirma que as Partes devem co-

ordenar os procedimentos para a prevenção e controlo da poluição 

produzida pelas descargas tópicas e difusas, adotando as medidas ne-

cessárias, designadamente através da fixação de valores-limite de 

emissão e objetivos de qualidade do meio recetor (cfr. art. 14.º, n.º 1). 

A Convenção de Albufeira estabelece, ainda, que, para a realiza-

ção dos mencionados objetivos, as Partes devem, quando necessário, 

coordenar os planos de gestão e os programas de medidas. 

Por outro lado, reconhecendo ambos os Estados o direito ao apro-

veitamento sustentável dos recursos hídricos e o dever da sua prote-

ção, com base na unidade da bacia, a Convenção estatui que, no qua-

dro dos respetivos procedimentos de planeamento, as Partes devem 

partilhar informação sobre as previsões de novas utilizações das baci-

as luso-espanholas que sejam suscetíveis de modificar significativa-

mente o seu regime hidrológico. Estatui, ainda, que o aproveitamento 

dos recursos hídricos deve ser racional e económico (cfr. art. 15.º). 
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Por último, e para um adequado aproveitamento das águas parti-

lhadas, a Convenção determina que as Partes devem definir, para cada 

bacia hidrográfica, o regime de caudais necessários para garantir, de-

signadamente, o bom estado das águas (cfr. art. 16.º), de acordo com 

as respetivas características ecológicas [cfr. art. 1.º, al. c) do Protocolo 

Adicional à Convenção]. Este regime é crucial para Portugal, com 

águas a jusante, como salienta DELGADO PIQUERAS,713 e que foi 

objeto de revisão em 2008. Enquanto inicialmente apenas se fixava o 

volume mínimo anual que Espanha estava obrigada a entregar a Por-

tugal em cada bacia hidrográfica, a partir da revisão introduzida, e 

indo de encontro às pretensões de Portugal714, Espanha passou a obri-

gar-se a uma entrega de quantidades mínimas com medição do caudal 

integral trimestral e até semanal, com exceção do rio Guadiana, onde 

se estabelecem caudais diários desde o início. Este novo regime per-

mite, na opinião de SERENO ROSADO, um caudal mínimo mais 

constante, situação que confere aos rios um regime mais próximo do 

natural, o que favorece não só as atividades económicas, mas também 

a proteção dos ecossistemas aquáticos.715 Não obstante o avanço re-

gistado com a revisão operada em 2008, como afirma SERENA 

ROSADO, Portugal pretende, agora, rever o Protocolo Adicional da 

___________ 

713 DELGADO PIQUERAS, Francisco, “La gestión de las cuencas hidrográficas hispano-

portuguesas: el convenio de Albufeira de 1998”, Revista de Administración Pública, n.º 

158, 2002, p. 320. 
714 Sobre as preocupações e entendimento de Portugal acerca do regime de caudais anterior à 

revisão operada, pode ver-se SERENO ROSADO, Amparo, “El reparto de caudales de las 

cuencas hispano-lusas en tiempos de extrema sequía”, Actualidad Jurídica Ambiental, 72, 

2018, 15 de janeiro p. 3.  
715 Em oposição a esta opinião, o Movimento pelo Tejo – “proTejo” –, na sua Deliberação 

sobre a Revisão da Convenção de Albufeira, datada de 18/05/2019, e no que respeita a 

bacia do Tejo, afirma que “Os caudais mínimos semanais e trimestrais estabelecidos no 

Protocolo Adicional à Convenção de Albufeira, que afluem de Espanha, são insignifican-

tes por representarem, se cumpridos, respetivamente, apenas 13% e 37% do caudal anual 

de 2.700 hm3, permitindo assim uma grande variação dos caudais durante os dias, as se-

manas e os trimestres.” Tal situação, no entendimento deste movimento, tem causado 

graves prejuízos ambientais, entre os quais se encontram a deterioração da qualidade das 

águas, com todos os efeitos inerentes. Por isso, defende que a revisão da Convenção deve 

realizar-se de modo a cumprir de forma eficaz as normas da DQA, devendo definir-se um 

regime de caudais ecológicos regulares e sazonais. Consultar a referida deliberação no sí-

tio www.movimentoprotejo.blogspot.com › 2019/05. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjNg4WUmNbmAhVEzoUKHXFxACMQFjABegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fmovimentoprotejo.blogspot.com%2F2019%2F05%2F&usg=AOvVaw2y35HyVsQaZrNBOO5nqKDX
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Convenção para fixar, relativamente a todas as bacias hidrográficas, 

um regime de controlo diário dos caudais.716 717 

Há, ainda, quem reclame, no quadro do estatuído no n.º 2 do ane-

xo ao mencionado Protocolo, que afirma:  

“Nas futuras revisões do regime de caudais as Partes te-

rão em conta os regimes definidos nos planos de gestão 

das regiões hidrográficas que se estabeleçam para ga-

rantir o bom estado ou o bom potencial ecológico e o 

bom estado químico das massas de água em função das 

respetivas categorias de águas e o efeito das alterações 

climáticas que se realizem no âmbito do planeamento hi-

drológico”,  

que Portugal deve procurar aumentar o volume global anual dos cau-

dais que Espanha lhe deve entregar, de modo a equipará-los aos cau-

dais ecológicos que estarão a ser definidos no âmbito da revisão da 

DQA.718 

___________ 

716 SERENO ROSADO, Amparo, “El reparto de caudales de las cuencas hispano-lusas en 

tiempos de extrema sequía”, Actualidad Jurídica Ambiental, 72, 2018, 15 de janeiro p. 4. 
717 Na verdade, a recente falta de água na bacia do Tejo tem desencadeado uma forte contes-

tação na opinião pública portuguesa, mostrando-se necessário rever o regime de caudais, 

de modo a assegurar maior regularidade na entrega das águas. 
718 A este propósito, e no âmbito da recente polémica de falta de água no Tejo, há quem 

afirme que bastará a regularização das entregas para se obter um resultado satisfatório, 

não sendo necessário aumentar o caudal integral anual mínimo. Com efeito, de acordo 

com CONSTANTINO, se o caudal integral anual for “integralmente distribuído pelos 

trimestres do ano, respeitando a sazonalidade, de modo a que o caudal integral anual se-

ja igual à soma dos caudais dos vários trimestres e que estes caudais trimestrais sejam 

convertidos em caudais contínuos em metros cúbicos por segundo”, alcança-se aquilo que 

poderemos designar como caudais ecológicos, não sendo necessário reivindicar o aumen-

to do nível dos caudais. É que, atualmente, a Convenção apenas “distribui pelos caudais 

trimestrais 37% (995 hm3) do caudal integral anual de 2 700 hm3, sendo que os restan-

tes 63% (1 805 hm3) podem ser enviados por Espanha num único momento, por absurdo 

podemos imaginar que numa única hora.” A Situação que se regista, de acordo com a 

opinião deste autor, deve-se à liberdade de gestão da água deixada nas mãos das empresas 

hidroelétricas espanholas, e tem provocado graves impactes ambientais na bacia do Tejo. 

Cfr. CONSTANTINO, Paulo, “O Milagre dos caudais sem a multiplicação da água”, ar-

tigo de 2/11/2019, disponível na internet em mediotejo.net 
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Deste modo, e em síntese, podemos afirmar que a colaboração es-

tabelecida pela Convenção de Albufeira detém implicações óbvias 

sobre o planeamento hídrico dos dois países e contempla já, em certa 

medida, as novas exigências que vieram a decorrer da DQA. Todavia, 

enquanto a Convenção de Albufeira se baseia na noção de “águas 

transfronteiriças” para estabelecer o quadro de cooperação, a DQA 

adota o conceito mais amplo de “região hidrográfica”, impondo re-

gras quanto à gestão das bacias hidrográficas internacionais. Acresce 

que, como salientam PASSOS GOMES e DELGADO PIQUERAS, o 

modelo de gestão plasmado na Convenção de Albufeira não vai total-

mente de encontro ao previsto na DQA. De facto, enquanto, no âmbito 

da DQA a gestão se baseia na coordenação entre as autoridades naci-

onais competentes para a parte de cada uma das regiões hidrográficas 

internacionais situada no seu território, na Convenção de Albufeira a 

competência dos órgãos instituídos abrange todo o âmbito territori-

al.719 

B) A Diretiva-Quadro da Água 

Independentemente da existência da Convenção de Albufeira, e 

conforme já referimos, a DQA, aprovada no ano 2000, veio introduzir 

obrigações no que respeita ao planeamento das bacias hidrográficas 

internacionais.  

Como já demos conta, a UE estabeleceu a necessidade de os Es-

tados-membros com bacias hidrográficas internacionais inteiramente 

situadas em território da Comunidade, como é o caso, assegurarem a 

coordenação entre si, com o objetivo de elaborarem um único plano 

de gestão das bacias internacionais. Assim, caso não seja possível 

elaborar um plano único, Portugal e Espanha devem, necessariamente, 

ao abrigo do disposto no artigo 13.º, n.º 2, da DQA, coordenar os pla-

nos de gestão da região hidrográfica dos rios partilhados, de modo a 

alcançarem os objetivos definidos pela diretiva.  

___________ 

719 PASSOS GOMES, Viviane e DELGADO PIQUERAS, Francisco, “Algunas reflexiones 

sobre la gestión integrada de las cuencas hidrográficas compartidas”, Agua y Derecho – 

Retos para el siglo XXI”, Miguel Ángel Benito López (diretor), Aranzadi, 2015, pp. 97-

98.  
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O referido normativo foi transposto para o nosso ordenamento ju-

rídico, encontrando-se plasmado no artigo 29.º, n.º 4, da Lei da Água. 

Aí se estabelece que:  

“No caso de regiões hidrográficas internacionais, a au-

toridade nacional da água diligencia no sentido da ela-

boração de um plano conjunto, devendo, em qualquer 

caso, os planos de gestão de bacia hidrográfica ser co-

ordenados e articulados entre a autoridade nacional da 

água e a entidade administrativa competente do Reino de 

Espanha.”  

Esta previsão é objeto de crítica por parte de FERREIRA DE 

ALMEIDA, designadamente quanto ao facto de não esclarecer como 

deverá vigorar em cada um dos territórios nacionais o referido “plano 

conjunto”, nem qual o conteúdo e as vinculações que deverá estabele-

cer. Na opinião deste autor, a Lei da Água ficou muito aquém do que 

seria expectável, uma vez que já existia, neste domínio, uma coopera-

ção transfronteiriça com alguma história.720  

Apesar de Portugal e Espanha, aquando da aprovação da DQA, já 

usufruírem de um regime de planeamento hídrico instituído a nível 

nacional e de contarem com a celebração da Convenção de Albufeira, 

o certo é que encontramo-nos, atualmente, no 2.º ciclo de planeamen-

to dos PGRH (2016-2021) e a conceção conjunta dos PGRH não pas-

sou, ainda, de uma mera conjetura.721 Esta situação poder-se-á ficar a 

dever à dificuldade que existiu na transposição da DQA por parte de 

___________ 

720 FERREIRA DE ALMEIDA, José Mário, “Ordenamento de Recursos Hídricos e Planea-

mento das Águas”, Direito da Água, João Miranda et al. (coordenadores científicos), edi-

ção ICJP, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e ERSAR, Lisboa, abril de 

2013, pp. 118 e ss. 
721 Como afirma SERENO ROSADO a este propósito, “tanto Portugal, como Espanha 

optaram por aplicar a Diretiva de modo minimalista. Ou seja, limitando-se a fazer o mí-

nimo que esta exigia: cada qual elaborou o seu plano na parte da bacia internacional in-

cluída no seu território e depois coordenar-se-iam os correspondentes planos.” Ver 

SERENO ROSADO, Amparo, “O direito português da água do século XXI – Catorze 

anos de Diretiva-Quadro da água”, Revista Eletrónica de Direito Público, vol. 1, n.º 2, 

junho 2014, p. 418. 
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ambos os Estados e à diferença quanto ao modelo de gestão de águas 

adotado por cada um deles. Enquanto Espanha optou por um modelo 

de gestão de águas descentralizado, Portugal dispõe de um modelo 

altamente centralizado. Assim, as diferenças de gestão ao nível de 

cada um dos países, aliada a modelos totalmente díspares, pode cons-

tituir uma explicação à dificuldade de elaboração do almejado plano 

único para as bacias dos rios partilhados. Acresce que quer Portugal 

quer Espanha usufruíam já de um regime de planeamento anterior à 

celebração da Convenção de Albufeira e à aprovação da DQA, dis-

pondo de planos de gestão individuais, o que poderá também explicar 

a dificuldade em alcançar um planeamento conjunto. 

Neste contexto, o planeamento das bacias hidrográficas dos rios 

luso-espanhóis tem sido elaborado em coordenação entre as autorida-

des nacionais e as autoridades espanholas, utilizando, para esse efeito, 

as estruturas da Convenção de Albufeira722, tendo cada um dos países 

aprovado um plano de gestão para a parte da região hidrográfica in-

ternacional situada no seu território.  

Embora Portugal e Espanha tenham trabalhado em conjunto no 

1.º ciclo de planeamento, daí não resultou qualquer documento que 

descrevesse os resultados alcançados com essa coordenação, situação 

que foi criticada pela Comissão Europeia aquando da avaliação dos 

PGRH de Portugal e Espanha. Por isso, nesse seguimento, e já no âm-

bito da 2.ª geração dos PGRH, o processo de coordenação entre os 

Estados deu lugar à elaboração conjunta de um relatório intitulado: 

"Documento de coordenação elaborado durante o processo de plane-

amento 2016-2021 para as bacias hidrográficas internacionais parti-

lhadas por Espanha e Portugal".723 Relatório esse que inclui, entre o 

mais, a metodologia usada na coordenação dos trabalhos (onde consta 

___________ 

722 Através do Grupo de Trabalho de Planeamento da Comissão para a Aplicação e Desen-

volvimento da Convenção de Albufeira (CADC). 

 Solução que, sublinhe-se, está em consonância com o estatuído na DQA, a qual prevê, no 

artigo 3.º, n.º 6, que “os Estados-membros podem designar um organismo nacional ou in-

ternacional já existente como autoridade competente” para o cumprimento das regras por 

si estabelecidas. 
723 Elaborado em 30/06/2017, disponível na página da internet www.cadc.albufeira.eu, ace-

dida em 6/11/2019. 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PGRH/2016-2021/DocumentoCoordenacaoInternacional_2016_2021_ES_PT.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PGRH/2016-2021/DocumentoCoordenacaoInternacional_2016_2021_ES_PT.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PGRH/2016-2021/DocumentoCoordenacaoInternacional_2016_2021_ES_PT.pdf
http://www.cadc-albufeira.eu/
http://www.cadc-albufeira.eu/
http://www.cadc.albufeira.eu/
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nomeadamente a identificação das pressões significativas, os progra-

mas de monitorização e de avaliação das massas de água e medidas a 

implementar); a aplicação da metodologia acordada às regiões hidro-

gráficas internacionais; a avaliação ambiental estratégica dos planos; e 

o plano de ação a implementar, por ambos os países, para desenvolve-

rem os trabalhos do 3.º ciclo de planeamento. Por fim, são ainda apre-

sentadas as fichas das massas de água fronteiriças e transfronteiriças 

que sistematizam o resultado do processo de coordenação realizado 

entre os dois países. 

Em suma e em jeito de conclusão, apesar da preferência evidenci-

ada, na DQA, pela elaboração de um plano único para as bacias dos 

rios internacionais, o certo é que Portugal e Espanha, até ao momento, 

têm-se limitado a coordenadar os PGRH dos rios que partilham.  

Todavia, tendo em consideração o disposto na DQA sobre o pla-

neamento das águas dos rios internacionais, a relevância do planea-

mento como instrumento de proteção e valorização dos recursos hídri-

cos, bem como a forte dependência portuguesa relativamente aos cau-

dais fluviais vindos de Espanha, esses factos deveriam determinar a 

elaboração de planos únicos de gestão dos rios luso-espanhóis. Desse 

modo, poderia assegurar-se, de forma mais eficaz, designadamente e 

no que respeita ao objeto do nosso trabalho, quer a prevenção e con-

trolo da poluição quer o estabelecimento do regime de caudais,724 no-

meadamente os ecológicos, os quais, como é sabido, constituem uma 

técnica relevante de proteção ambiental do domínio hídrico.725 A este 

propósito, cumpre referir que o parlamento recomendou já ao Gover-

no que promova a revisão da Convenção de Albufeira, de modo a ga-

___________ 

724 Conforme já aludido, no âmbito da Convenção de Albufeira são definidos regimes de 

caudais mínimos anuais que devem ser garantidos para as secções de controlo seleciona-

das, em ano normal. Contudo, não existe ainda, para estas secções, a definição de um re-

gime de caudais ecológicos. Na verdade, é de todo pertinente a revisão da Convenção de 

Albufeira, pois, apesar de prever, desde o início, a definição de um regime de caudais 

ecológicos em substituição do regime transitório de caudais mínimos então fixados, o cer-

to é que os mesmos se mantêm há mais de 20 anos. 
725 Ver supra nota 324.  

 Cfr., inter alia, CARO-PATÓN CARMONA, Isabel, “Caudal ecológico”, Diccionario de 

Derecho de Aguas, Antonio Embid Irujo (diretor), Iustel, 2007, pp. 307-322.  
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rantir “um regime de caudais regulares que respondam às necessida-

des ecológicas dos rios internacionais e dos seus afluentes.”726 

2.1.2.3.2. O 1.º ciclo de planeamento (2010-2015) 

Como já demos conta, Portugal, tal como a maioria dos países eu-

ropeus, atrasou-se quer na transposição da DQA quer na apresentação 

da primeira geração dos PGBH à luz do novo enquadramento legal,727 
728 os quais deveriam estar concluídos até final de 2009 e ter sido en-

tregues à Comissão Europeia até março de 2010. Porém, só em 2013 

foram aprovados os PGRH das oito regiões hidrográficas do Conti-

nente, cuja elaboração decorre já da Lei da Água. 

Não obstante, os PGRH, nos termos da Lei da Água, abrangem 

oito regiões hidrográficas no Continente e duas nas Regiões Autóno-

mas e, de acordo com a lei, estão estruturados em ciclos de seis anos. 

Assim, atento o atraso verificado na primeira geração dos PGRH, es-

tes apenas vigoraram até ao final de 2015. Em face disso, podemos 

afirmar que Portugal perdeu, pois, um tempo precioso para implemen-

tar as necessárias regras com vista à proteção das águas.   

A referida situação foi justificada com vários argumentos. Fun-

damentalmente, alegou-se: a escassez de dados, em concreto, a falta 

de informação sobre o estado de muitas massas de água; a ausência de 

monitorização, não atingindo, na maioria das regiões hidrográficas, os 

50%; e, ainda, a débil conjuntura económica que o país atravessava. 

Aliás, atendendo às dificuldades económicas e ao curto prazo que 

mediava entre a preparação dos planos e o seu ciclo de vida, o próprio 

PNA em vigor confessa, a esse propósito, que na definição dos objeti-

vos ambientais os PGRH optaram por adotar uma “abordagem con-

servadora”, não se tendo previsto uma evolução significativa da qua-

___________ 

726 Cfr. Resolução da Assembleia da República n.º 63/2019, de 15/05 
727 Ver ponto 4.8.4. do Capítulo III. 
728 Os PGB aprovados anteriormente, em 2001, haviam-no sido no quadro da legislação 

anterior, isto é, ao abrigo do já aludido Decreto-Lei n.º 45/94, de 22/02, e não ao abrigo 

da Lei da Água. 
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lidade das massas de água até 2015.729 Acresce que, da análise dos 

PGRH, não resulta que tenha sido implementada a abordagem combi-

nada preconizada pela DQA e plasmada na Lei da Água (cfr. art. 

53.º). Abordagem que era essencial para o controlo da poluição com 

origem nas descargas de águas residuais. Além disso, a generalidade 

dos PGRH do 1.º ciclo não fixou objetivos concretos com o fim de 

assegurar a redução da poluição com origem nas substâncias prioritá-

rias, nem a cessação das descargas de substâncias prioritárias perigo-

sas, como o prevê o artigo 46.º, n.º 4, da Lei da Água.  

Assim, podemos afirmar que a primeira geração de PGRH, apesar 

de representar um primeiro esforço de apreciação e ponderação glo-

bal, entre outros, dos aspetos ambientais, técnicos e económicos rele-

vantes para a gestão da água, constituiu uma oportunidade perdida 

para melhorar, de modo efetivo, a qualidade das nossas águas.  

Do balanço efetuado sobre os programas de medidas e a sua im-

plementação, oportunamente comunicado à Comissão Europeia, des-

taca-se apenas, com relevância para o nosso trabalho, os investimen-

tos efetuados em sistemas de tratamento de águas residuais urbanas, 

que se traduziram em alguma redução das cargas poluentes com ori-

gem no setor urbano. 

Em síntese, podemos concluir que a estratégia prosseguida no 1.º 

ciclo de planeamento consistiu, na prática, em prorrogar o prazo de 

cumprimento dos objetivos ambientais, transferindo essa responsabi-

lidade para os ciclos seguintes.  

Sem prejuízo do referido, a elaboração da caracterização das 

pressões, e o facto de as relacionar com o estado das massas de água, 

___________ 

729 Nesse contexto, afirma: “A definição do objetivos para 2015 foi efetuada com base numa 

avaliação prévia do risco de incumprimento, medido através da estimativa do estado 

previsível das massas de água em 2015. Por isso, a maior parte das massas de água para 

as quais se esperava alcançar um bom estado ou melhor em 2015 coincide com as mas-

sas de água já com bom estado em 2010, correspondendo o objetivo à manutenção de um 

estado já verificado. Apenas para um número relativamente reduzido de massas de água 

se estabeleceu como objetivo para 2015 uma melhoria de estado de razoável, ou pior, pa-

ra bom, sendo o objetivo de alcançar o bom estado para as restantes massas de água 

postergado para 2021 (ou mesmo para 2027).” PNA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

76/2016, de 09/11, p. 3972. 
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facilitou a elaboração da segunda geração de PGRH, permitindo que 

as descargas para as águas superficiais passem a poder ser controladas 

de acordo com a abordagem combinada, conforme previsto na Lei da 

Água.730  

 

2.1.2.3.3. O 2.º ciclo de planeamento (2016-2021) 

O 2.º ciclo de planeamento, para vigorar no período 2016-2021, 

foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 

20 de setembro,731 ou seja, uma vez mais, após o prazo estabelecido, 

que era dezembro de 2015. Com a aludida Resolução foram, assim, 

publicados os PGRH de Portugal continental para o período 2016-

2021. 

A elaboração da segunda geração dos PGRH contou com o traba-

lho já desenvolvido no 1.º ciclo de planeamento, mas também com a 

identificação de uma lista de potenciais questões significativas de ges-

tão da água a atender pelos novos planos. Dentre essas questões, e 

com especial relevo para o trabalho que nos ocupa, destacam-se:  

– a poluição com substâncias prioritárias e perigosas (metais, 

pesticidas, substâncias de origem industrial);  

– a poluição microbiológica e orgânica (CBO5 e azoto amonia-

cal);  

– recursos humanos especializados insuficientes;  

– sistemas de vigilância, alerta e monitorização das massas de 

água insuficientes e/ou ineficientes;  

– sistemas de medição e autocontrolo das rejeições de águas 

residuais insuficientes e/ou ineficientes.  

Questões, sublinhe-se, praticamente transversais a todas as regi-

ões hidrográficas. 

De facto, apesar da redução das pressões com origem nas descar-

gas de águas residuais urbanas, verificada no 1.º ciclo de planeamen-

___________ 

730 Neste sentido, ver PENSAAR 2020, vol. 1, p. 50 e vol. 2, p. 19 e PNA, p. 3973. 
731 Retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novem-

bro. 

https://dre.pt/application/file/75774049
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to, continuou a registar-se a persistência de pressões qualitativas com 

origem em fontes pontuais: agropecuária, industrial e algumas descar-

gas de águas residuais urbanas sem tratamento adequado. Deste modo, 

mostra-se fundamental, por um lado, dar integral cumprimento ao 

processo de licenciamento e, por outro, nas utilizações de maior im-

pacte, reportar o autocontrolo.  

Entre as medidas para melhorar e proteger as massas de água das 

descargas de águas residuais pode, ainda, incrementar-se o nível de 

tratamento das descargas pontuais, reduzir ou eliminar o uso de de-

terminadas substâncias, rever os títulos de utilização do domínio hí-

drico, definir novas condicionantes a aplicar no licenciamento e refor-

çar a fiscalização. 

Além disso, cumpre averiguar, apurar e controlar os focos de po-

luição difusa, pois, ainda que se alcance um elevado controlo das fon-

tes pontuais (sejam elas urbanas, industriais ou agropecuárias), existi-

rão casos em que, se não se implementar o controlo efetivo sobre es-

sas fontes de poluição, dificilmente se atingirão os objetivos ambien-

tais estabelecidos. 

2.1.2.3.4. O 3.º ciclo de planeamento (2022-2027) 

De acordo com o Despacho n.º 11955/2018, de 12 de dezem-

bro,732 os PGRH atualmente em vigor (para o período 2016-2021), 

relativos ao 2.º ciclo de planeamento, devem começar a ser revistos 

pelo menos três anos antes do início do 3.º ciclo, pelo que o trabalho 

de revisão já se iniciou. Neste quadro, em dezembro de 2018, a APA 

procedeu à aprovação do calendário e programa de trabalhos para a 

elaboraçãos dos novos PGRH, tendo ocorrido, nos passados meses de 

julho a setembro de 2020, apresentações das Questões Significativas 

da Gestão da Água para o procedimento de participação pública.733 

___________ 

732 Publicado na 2.ª série do Diário da República.  
733 Ver sítio da APA: apa.ambiente.pt. 
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2.1.3. Principais desafios do planeamento hídrico 

O objetivo crucial do planeamento dos recursos hídricos consiste, 

como vimos, em compatibilizar a utilização sustentável desses recur-

sos com a sua proteção e valorização, daí a sua relevância como ins-

trumento de controlo das descargas de águas residuais.  

Na verdade, o planeamento hídrico constitui um instrumento para 

proteção da qualidade das águas, designadamente frente às descargas 

de águas residuais, com o fim de alcançar o bom estado de todas as 

massas de água, conforme preconizado pela DQA. 

Para esse efeito, a Lei da Água prevê, como vimos, a utilização 

de diversos tipos de planos e, reconhecendo que a atividade urbanísti-

ca de planificação do território tem uma influência determinante sobre 

os recursos hídricos, define a forma como os mesmos se devem articu-

lar com os instrumentos de planeamento territorial, de modo a garantir 

a integração e compatibilização das opções adotadas.  

Porém, são vários os problemas, na nossa opinião, que ainda sub-

sistem no que concerne ao planeamento hídrico português, dos quais 

destacaremos apenas os seguintes.  

Um dos principais problemas do planeamento diz respeito, desde 

logo, à capacidade de caracterizar com rigor os sistemas ambientais e 

as atividades humanas com impacte nos mesmos. Sem uma adequada 

análise desses fatores, é óbvio que dificilmente se tomarão as medidas 

necessárias a uma boa gestão das águas. Portugal, infelizmente, não 

dispõe de meios humanos e técnicos suficientes para esta tarefa. 

Um outro problema, que decorre do anterior, consiste em dispo-

nibilizar a informação sistematizada e atualizada aos decisores, de 

modo a proporcionar-lhes a hipótese de definirem bons planos de ges-

tão. Na verdade, só uma informação atualizada e sistematizada permi-

tirá acompanhar o constante desenvolvimento técnico e científico. 

Sem uma realização capaz destas obrigações, será muito complicado 

atingir-se o bom estado de todas as massas de água. 

Outra questão que deverá ser tomada em consideração, designa-

damente no que respeita ao objeto da nossa tese, é a de que as medi-



Capítulo VII – Principais meios de tutela das águas 

 463 

das básicas adotadas no âmbito do planeamento, que respeitem ao 

tratamento e descarga de águas residuais, deveriam ser juridicamente 

vinculativas e claramente identificadas nos planos, ainda que tal im-

pusesse a revisão das licenças de rejeição existentes. Os atos de licen-

ciamento de rejeição devem estar inteiramente de acordo com os obje-

tivos traçados nos planos.  

Por outro lado, como tivemos oportunidade de salientar, impõe-se 

a articulação, no que respeita à gestão das águas costeiras, entre a Lei 

da Água (que transpôs a DQA) e o Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13/10 

(que procedeu à transposição da DQEM), atenta a instituição de dife-

rentes entidades com competências sobre as mesmas. De facto, a co-

ordenação, nesta matéria, é de extrema importância, na medida em 

que a caracterização, a monitorização e a implementação de medidas 

têm de ser realizadas de forma complementar.  

Além disso, deveria implementar-se uma forma de coordenação 

mais simples e eficaz entre a elaboração dos planos relativos aos re-

cursos hídricos e os concernentes ao ordenamento do território, pois 

são elaborados por diferentes setores da governação, com áreas técni-

cas e tradições diferentes, o que nem sempre contribui para uma efici-

ente conjugação dos objetivos delineados. Acresce que os limites ter-

ritoriais de uns e outros raramente são coincidentes e as escalas tem-

porais também não são coincidentes. Tudo isto complica a necessária 

articulação entre os vários planos existentes, gera dificuldades de 

compreensão sobre o que são diretrizes ou restrições e dificulta, em 

consequência, que se alcancem os objetivos ambientais traçados pela 

DQA. 

Por fim, e no que respeita às bacias hidrográficas internacionais – 

com elevadíssima relevância para a gestão da água em Portugal –, 

urge avançar para a elaboração de planos únicos, dos quais deve cons-

tar uma completa identificação de impactes e pressões, a implementa-

ção de redes de monitorização consistentes, metodologias utilizadas 

para avaliar o estado das massas de água e a evolução do Programa de 

Medidas. Esta meta, infelizmente, parece-nos comprometida, pois, 

apesar de já nos encontrarmos em período de revisão do 3.º ciclo do 

planeamento, o certo é que Portugal e Espanha, na XXI Reunião da 

CADC, que teve lugar em Madrid, em 25/10/2018, apenas acordaram 
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em aprofundar a articulação realizada durante o 2.º ciclo de planea-

mento e que culminou, conforme referido, com a publicação do do-

cumento de coordenação elaborado durante o processo de planeamen-

to 2016-2021.  

Em suma, no que respeita à descarga de águas residuais, podemos 

afirmar e concluir que o planeamento, através da caracterização e 

identificação das fontes pontuais de emissão, e da sua monitorização e 

controlo, mostra-se absolutamente crucial para avaliar e decidir os 

processos de licenciamento das unidades de descarga bem como o 

autocontrolo. Não obstante, e apesar de se reconhecer que o mesmo 

constitui um instrumento fundamental para alcançar o bom estado das 

massas de água, existe ainda um grande caminho a percorrer.  

2.2. FIXAÇÃO DE ZONAS DE PROTEÇÃO 

A criação de zonas protegidas ou zonas de proteção é uma técnica 

utilizada no domínio do ambiente em vários setores, designadamente 

no domínio das águas. 

Em termos práticos, e no que concerne ao domínio hídrico, a fi-

xação de zonas protegidas consiste em estabelecer determinadas áreas 

com maiores restrições antrópicas, essencialmente, de modo a prote-

ger e valorizar o estado das águas, embora, indiretamente, possa tam-

bém contribuir para recuperar ou reabilitar o seu estado. Deste modo, 

o estabelecimento de zonas protegidas pode considerar-se um instru-

mento preventivo, mas também de auxílio à recuperação ou à repara-

ção do estado das águas. 

A DQA estabelece que os Estados-membros devem assegurar um 

registo de todas as zonas que exij6am proteção especial ao abrigo da 

legislação da água.734 E prevê, ainda, que os Estados-membros devem 

___________ 

734 “Os Estados-membros assegurarão a elaboração de um registo ou registos de todas as 

zonas abrangidas pelas suas regiões hidrográficas que tenham sido designadas como zo-

nas que exigem proteção especial ao abrigo da legislação comunitária no que respeita à 

proteção das águas de superfície e subterrâneas (…)” (cfr. art. 6.º, n.º 1). 
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garantir a elaboração de programas de monitorização do estado das 

águas nas zonas protegidas (cfr. art. 8.º, n.º 1).  

Neste contexto, e no que concerne à definição de zonas de prote-

ção, em complemento dos PGRH, a Lei da Água prevê um conjunto 

de medidas para a sistemática proteção e valorização dos recursos 

hídricos, as quais têm como objetivo, entre outros, a proteção dos re-

cursos hídricos nas captações, nas zonas de infiltração máxima e nas 

zonas vulneráveis (cfr. arts. 32.º e 36.º a 39.º da LA).  

A este propósito, a Lei da Água refere que:  

“As zonas objeto de medidas de proteção dos recursos 

hídricos compreendem os perímetros de proteção e as 

áreas adjacentes às captações de água para consumo 

humano, as áreas de infiltração máxima para recarga de 

aquíferos e as áreas vulneráveis à poluição por nitratos 

de origem agrícola” (art. 15.º, n.º 3). 

Deste modo, no que respeita à poluição e à definição de zonas de 

proteção, verifica-se que a Lei da Água apenas faz referência expressa 

à poluição de origem agrícola, desconhecendo-se a razão que funda-

mentou tal opção.735 Contudo, atento o estatuído no n.º 4 do mesmo 

normativo, de que podem vir a ser objeto destas medidas de proteção 

quaisquer outras áreas que, pelas suas características, nomeadamente 

naturais e valor ambiental, assumam especial interesse público, a 

omissão assinalada não assume grande relevância jurídica, podendo 

determinar-se a proteção acrescida de determinadas áreas que dela 

careçam. 

Por sua vez, e no que respeita, em específico, à descarga de águas 

residuais, como vimos, a Diretiva 91/271/CEE, relativa ao tratamento 

das águas residuais urbanas, estatui que os Estados-membros devem 

___________ 

735 Podemos afirmar, no entanto, que a opção do legislador pode ter ficado a dever-se à 

maior relevância da poluição difusa, bem como ao facto de haver já um regime especial 

de definição de zonas de proteção para as descargas de águas residuais urbanas, que ve-

remos de seguida. 
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identificar zonas sensíveis e zonas menos sensíveis à eutrofização (de 

acordo com os critérios definidos no Anexo II), garantindo que as 

águas residuais aí lançadas sejam sujeitas a um tratamento mais rigo-

roso do que o tratamento secundário. 

Nessa sequência, o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19/06,736 que ope-

rou a transposição da referida diretiva, procedeu, em conformidade, à 

identificação das zonas sensíveis e das chamadas zonas menos sensí-

veis. Para as zonas sensíveis estabeleceu, então, diversas condicionan-

tes às descargas de águas residuais urbanas nessas áreas, bem como 

para aquelas que, ainda que não se localizem em zonas sensíveis, con-

tribuam para a sua poluição (cfr. art. 6.º e Anexo II). Além disso, pro-

cedeu também, desde logo, à identificação das zonas menos sensíveis 

e estabeleceu critérios específicos a cumprir nessas situações (cfr. art. 

7.º e Anexo II). Os critérios para identificação das zonas sensíveis, de 

acordo com o estabelecido na Diretiva 91/271/CEE, foram: 

– a eutrofização, ou suscetibilidade da mesma num futuro pró-

ximo, na ausência da adoção de medidas de proteção, dos la-

gos de água doce, naturais ou artificiais; e 

– a concentração de nitratos em valor superior ou que possa 

exceder os valores estabelececidos na diretiva relativa à qua-

lidade das águas superficiais destinadas à produção de água 

potável, no que respeita às águas doces superficiais destina-

das à captação de água potável. 

Por sua vez, a identificação das zonas menos sensíveis teve em 

consideração o facto de se estar perante baías abertas, estuários e ou-

tras águas costeiras, com uma boa renovação das águas, de modo a 

avaliar se estavam ou não sujeitas a eutrofização provocada por des-

cargas de águas residuais. Além disso, tomou-se em consideração o 

risco da carga descarregada poder ser transferida para zonas adjacen-

tes onde pudesse ter efeitos nocivos para o ambiente. 

___________ 

736 Já alterado pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 09/11; 261/99, de 07/07; 172/2001, de 

26/06; 194/2004, de 22/06; 198/2008, de 08/10; e 135/2015, de 13/07. 
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De acordo com o estabelecido no artigo 3.º, n.º 2, do Decreto-Lei 

n.º 152/97, e nos termos impostos pela Diretiva 91/271/CEE, a identi-

ficação das zonas sensíveis e das menos sensíveis deveria ser revista, 

pelo menos, de quatro em quatro anos. Assim, tendo o diploma em 

questão sido publicado em 1997, deveriam ter ocorrido até ao momen-

to, pelo menos, cinco revisões. 

Todavia, a identificação e delimitação das zonas sensíveis apenas 

foi alterada pelo Decreto-Lei n.º 172/2001, de 26 de maio, mas, nessa 

altura, para completar a lista das zonas identificadas. Só mais tarde, 

atendendo à necessidade de revisão periódica, e com claro atraso, o 

Decreto-Lei n.º 194/2004, de 22 de junho, procedeu à revisão das zo-

nas e definiu para as zonas sensíveis identificadas, de acordo com o 

critério da eutrofização, a respetiva área de influência. E, para as ou-

tras zonas, identificadas ao abrigo de outros critérios, estabeleceu que 

a área de influência deveria ser determinada caso a caso, em função, 

designadamente, da dimensão e localização das descargas de águas 

residuais. 

Posteriormente, as zonas sensíveis e as menos sensíveis foram 

objeto de revisão através do Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outu-

bro, o qual definiu como área de influência destas zonas a bacia hi-

drográfica correspondente ao limite de montante da zona sensível.  

Por último, e uma vez mais com evidente atraso, o Decreto-Lei 

n.º 133/2015, de 13 de julho, veio proceder a uma nova revisão destas 

zonas, sendo que, até ao momento, não se registou qualquer atualiza-

ção das mesmas. 

Para além das zonas sensíveis, especificamente determinadas para 

proteção das águas superficiais da poluição com origem nas descargas 

de águas residuais urbanas, e conforme decorre da Lei da Água, como 

já referimos, podem ser criadas outras zonas de proteção, as quais 

devem ser tomadas em consideração na revisão dos instrumentos de 

planeamento e de ordenamento dos recursos hídricos. 

Assim, ao nível da proteção das águas subterrâneas, podemos re-

ferir, a título exemplificativo, mas com interesse para o objeto do nos-

so trabalho, a instituição dos designados perímetros de proteção, pelo 
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Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro737. De acordo com o referi-

do diploma, na zona de proteção imediata é proibida qualquer instala-

ção ou atividade, e nas zonas de proteção intermédia e alargada po-

dem ser interditas ou condicionadas, nomeadamente, a instalação de 

ETAR e de coletores de águas residuais, quando se demonstrem sus-

cetíveis de provocarem a poluição das águas subterrâneas. 

Em face do exposto, podemos afirmar que o estabelecimento de 

zonas de proteção constitui mais um instrumento que tem sido utiliza-

do para proteção e valorização do domínio hídrico, cuja relevância 

não pode deixar de se ter em consideração para proteção das águas 

perante as descargas de águas residuais. Todavia, como resulta da 

natureza destes instrumentos, a sua eficiência e eficácia decorrem, em 

grande medida, da sua atualidade, pelo que, é essencial uma monitori-

zação e controlos rigorosos e periódicos. 

3. AVALIAÇÃO AMBIENTAL. INTRODUÇÃO 

A avaliação ambiental prévia de planos e programas com impacte 

ambiental (designada Avaliação Ambiental Estratégica – AAE) e de 

projetos, públicos ou privados (denominada Avaliação de Impacte 

Ambiental – AIA), existente no nosso ordenamento jurídico, constitui 

um importante instrumento preventivo de política ambiental e de or-

denamento do território, com origem na legislação comunitária. Com 

efeito, a avaliação ambiental permite assegurar que as prováveis con-

sequências sobre o ambiente de um determinado plano, programa ou 

projeto sejam analisadas e tomadas em consideração no processo da 

sua própria aprovação e previamente ao mesmo, em concretização dos 

princípios da prevenção738 e da precaução. 

___________ 

737 Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31/05. 
738 Entre vários autores, COLAÇO ANTUNES, a propósito da AIA, afirma que a sua primei-

ra função e “talvez a mais importante é a função de prevenção”. Cfr. COLAÇO 

ANTUNES, Luís Filipe, O Procedimento Administrativo de Avaliação de Impacto Ambi-

ental, Almedina, Coimbra, 1998, p. 604. Com opinião semelhante, PEREIRA DA SILVA 

salienta que a AIA “é um meio jurídico ao serviço da realização dos fins ambientais, e 
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Além disso, tendo em consideração a complexidade, a intersetori-

alidade e a interdisciplinariedade das questões ambientais e o objetivo 

de proteger o ambiente de modo mais eficiente, mostrou-se essencial 

integrar os fatores ambientais nos mais variados tipos de decisão, de 

acordo com o princípio da integração ambiental.739 

A avaliação ambiental foi adotada, no seio da UE, como técnica 

para avaliação de projetos pela Diretiva 85/337/CEE740 e, mais tarde, 

também como técnica para avaliação dos efeitos de determinados pla-

nos e programas pela Diretiva 2001/42/CE, existindo, deste modo, 

dois regimes jurídicos autónomos, com funções diferentes. 

3.1. DIFERENÇAS ENTRE A AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA E 

A AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

A AIA veio a revelar-se, para determinadas situações, como um 

instrumento insuficiente. Na verdade, a experiência cedo evidenciou 

que a avaliação, no âmbito deste regime jurídico, tem lugar num mo-

mento em que as possibilidades de tomar diferentes opções são já bas-

tante restritas. Com efeito, verificou-se que, algumas vezes, a decisão 

acerca das características de um certo projeto se encontrava já previ-

amente condicionada por planos ou programas anteriores, esvaziando, 

assim, o alcance e a utilidade da avaliação a realizar. Daí o surgimento 

do regime jurídico de AAE.741 Esta avaliação serve, portanto, e entre 

outros objetivos, para tornar mais eficaz o procedimento de AIA. 

 
em particular do princípio da prevenção”. Cfr. PEREIRA DA SILVA, Vasco, Verde Cor 

de Direito. Lições de Direito do Ambiente, Almedina, Coimbra, 2002, pp. 153 e ss.  
739 Princípio atualmente plasmado no artigo 11.º do TFUE.  
740 Diretiva relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no 

ambiente, que, entretanto, foi revogada pela Diretiva 2011/92/UE, de 13/12/2011, que por 

sua vez já foi alterada pela Diretiva 2014/52/UE, de 16/04/2014. 
741 Antes da adoção do regime jurídico da Avaliação Ambiental Estratégica, COLAÇO 

ANTUNES, com elevada oportunidade, afirmava que a prevenção seria maior caso se an-

tecipasse o procedimento de avaliação de impacte ambiental, “inserindo-o no processo 

decisional de programas e planos com incidência no território e no ambiente”. Defendeu, 

por isso, que se incorporasse no procedimento de AIA a avaliação prévia ambiental dos 

“processos de decisão anteriores aos procedimentos autorizativos, isto é, ao nível dos 

planos, programas e políticas”. Esta situação veio a verificar-se mais tarde, embora atra-
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Assim, podemos distinguir os dois instrumentos, desde logo, de 

acordo com o objeto de avaliação. A AIA destina-se a avaliar, em 

concreto, o impacte dos projetos tal como são executados, e a AAE 

incide sobre os planos e programas, dispondo de uma função estraté-

gica, de análise das grandes opções. Além da distinção relativa ao 

objeto de avaliação, podemos distinguir ambas as técnicas com base 

no período temporal em que se aplicam. Enquanto a AAE se destina a 

um planeamento a longo prazo, a AIA destina-se à execução de um 

projeto a curto ou médio prazo. Por outro lado, no procedimento de 

AIA, a Declaração de Impacte Ambiental, como veremos, é vinculati-

va, enquanto que, no procedimento de AAE, o relatório ambiental não 

dispõe de carácter vinculativo, devendo apenas ser tomado em consi-

deração na redação da versão final do plano ou programa em questão. 

Não obstante as diferenças assinaladas, estamos, em ambos os ca-

sos, perante instrumentos técnico-jurídicos de carácter preventivo, 

destinados a avaliar o impacte ambiental de determinados projetos, 

planos e programas, de modo a assegurar que as suas consequências 

ambientais sejam identificadas e avaliadas antes da sua eventual ado-

ção, contribuindo, assim, para o almejado desenvolvimento sustentá-

vel.742  

A AIA e a AAE são duas técnicas de defesa do ambiente que, 

embora imbuídas do mesmo carácter preventivo e de análise prévia de 

impactes, se encontram reguladas em diferentes instrumentos jurídicos 

(decorrentes da transposição das mencionadas diretivas comunitá-

 
vés da instituição de um novo regime jurídico que só não abrange as políticas. Ver 

COLAÇO ANTUNES, Luís Filipe, op. cit., pp. 605 e 609.  
742 A propósito do procedimento de AIA como instrumento de realização do desenvolvimen-

to sustentável, PEREIRA DA SILVA afirma que o mesmo “introduz o ‘fator ambiental’ 

na tomada de decisões administrativas, obrigando à análise e à contraposição dos bene-

fícios económicos com os prejuízos ecológicos de um determinado projeto, permitindo 

assim apreciar a sustentabilidade ambiental de uma atividade (...) e obriga à utilização 

de critérios de ‘eficiência ambiental’, de forma a otimizar a utilização dos recursos dis-

poníveis, na avaliação da atividade projetada.” Ver PEREIRA DA SILVA, Vasco, op. 

cit., 2002, p. 154. 
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rias),743 com regulação administrativa bastante específica, mas que 

aqui não nos cumpre escalpelizar. São eles o regime jurídico da avali-

ação de impacte ambiental (RAIA), estabelecido atualmente pelo De-

creto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro744, e o regime jurídico da 

avaliação ambiental estratégica (RAAE), definido pelo Decreto-Lei 

n.º 232/2007, de 15 de junho745. 

Vejamos, então, apenas as principais características de cada um 

desses regimes jurídicos, bem como a sua importância e contribuição 

no que concerne à proteção do ambiente face às descargas de águas 

residuais.  

3.2. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

O objetivo nuclear da AAE é integrar as questões ambientais na 

tomada de decisão de determinados planos e programas746, com o fim 

___________ 

743 Em Espanha, inicialmente, também era assim, mas a Lei n.º 21/2013, de 9 de dezembro 

(Lei de Avaliação Ambiental), pôs fim à dispersão normativa, reunindo ambas as técnicas 

num único diploma, com o objetivo de simplificar o procedimento de avaliação ambien-

tal, mas também para homogeneizar este procedimento em todo o território nacional, dada 

a existência de diversa legislação autonómica nesta matéria.  

 Além disso, sobre uma proposta de elaboração de uma lei de prevenção e controlo ambi-

ental que reunisse todos os instrumentos preventivos de avaliação e autorização de proje-

tos, planos e programas pode ver-se, inter alia, PERNAS GARCÍA, J. José, “A reorde-

nación das técnicas preventivas de intervención administrativa en materia ambiental. 

Unha proposta para Galicia”, Revista Galega de Administración Pública, n.º 42, julho-

dezembro 2011, pp. 45-58. 

 No nosso ordenamento jurídico, a primeira referência à avaliação de impacte ambiental 

foi efetuada na Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de abril). Todavia, as con-

dições de realização do aludido estudo estavam dependentes de regulamentação, o que 

apenas se veio a concretizar com a transposição da Diretiva 85/337/CEE, levada a cabo 

pelo Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de junho. 
744 Com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 47/2014, de 24/03 e 179/2915, de 

27/08; pela Lei n.º 37/2017, de 02/06; e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11/12, tendo 

sido republicado por este último.
 

745 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 04/05. 
746 Quer a diretiva relativa à AAE, quer o diploma que a transpôs para o nosso ordenamento 

jurídico, referem-se a “planos e programas”, não apresentando, contudo, qualquer concei-

to para os distinguir.  

 De acordo com o Guia da Comissão sobre a Aplicação da Diretiva 2001/42/CE 

(COM/2009/469), os termos “planos e programas” “não são sinónimos, mas tanto um 

como outro podem ter várias aceções, que em alguns aspetos se sobrepõem”, podendo 
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de reduzir os eventuais efeitos negativos dos mesmos sobre o ambien-

te. Constitui, deste modo, um instrumento crucial do almejado desen-

volvimento sustentável. Dito de outro modo, a AAE visa contribuir 

para a integração das considerações ambientais na elaboração de pla-

nos e programas, de modo a garantir uma avaliação preventiva dos 

efeitos das medidas adotadas e a servir de enquadramento a futuros 

projetos.747 

 
“ser encontrados documentos, sob uma variedade de designações, com todas as caracte-

rísticas de um plano ou programa, tal como definidos pela diretiva” (cfr. p. 5).  

 Na opinião de MORENO PINA, o conceito de “plano ou programa” reconduz-se “a uma 

ideia comum – definir objetivos, e estabelecer estratégias para os alcançar, com base na 

análise das diversas alternativas viáveis”; entendendo, assim, a referida autora que, para 

efeitos da aplicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15/06, “estão sujeitas a AAE todas 

as decisões ou deliberações, a nível administrativo ou inclusivamente legislativo, que in-

dependentemente de adotarem a designação de plano, programa, estratégia, quadro es-

tratégico, decisão, ou eventualmente outro, visem a determinação de objetivos, acompa-

nhados de estratégias que permitem a respetiva concretização.” Em suma, MORENO 

PINA defende a sujeição a AAE de qualquer documento, independentemente da sua de-

nominação, que defina objetivos e determine estratégias para os alcançar. 

 MORENO PINA refere-se, ainda, às dificuldades de distinção entre “plano” e “progra-

ma”, reconhecidas pela própria Comissão, e aborda os conceitos definidos por Maria do 

Rosário Partidário, no Guia de Boas Práticas para Avaliação Estratégica – Orientações 

Metodológicas, publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente, em 2007. Cfr. 

MORENO PINA, Catarina, Os Regimes de Avaliação de Impacte Ambiental e a Avalia-

ção Ambiental Estratégica, AAFDL Editora, Lisboa, 2011, pp. 243 e ss. 

 Sobre o conceito de “planos e programas”, o TJUE vem afirmando reiteradamente que o 

mesmo compreende “qualquer ato que estabeleça, definindo regras e procedimentos de 

controlo, um conjunto significativo de critérios e condições para a autorização e a exe-

cução de um ou vários projetos que possam ter efeitos significativos no ambiente.” Ver 

acórdãos de 27/10/2016, processo C-290/15, n.º 49, e jurisprudência citada; de 

08/05/2019, processo C-305/18, n.º 50, e jurisprudência citada; e de 12/06/2019, processo 

C-321/18, n.º 41, e jurisprudência citada. 
747 ROSA MORENO afirma que a AAE é um instrumento necessário para alcançar a inte-

gração do ambiente nas demais políticas. Cfr. ROSA MORENO, Juan, “Las evaluaciones 

de impacto ambiental y las evaluaciones estratégicas en la nueva normativa comunitária”, 

Noticias de la Unión Europea, n.º 190, novembro de 2000, p. 143. 

 Sobre o conceito e a justificação da AAE, pode ver-se, entre outros, ALVES 

CORREIA, Fernando, “A avaliação ambiental de planos e programas: um instituto de re-

forço da protecção do ambiente no direito do urbanismo”, Revista de Legislação e Juris-

prudência, n.º 3946, secção de doutrina, Coimbra Editora, 2007, pp. 20 e ss; MORENO 

PINA, Catarina, Os Regimes de Avaliação de Impacte Ambiental e a Avaliação Ambiental 

Estratégica, AAFDL Editora, Lisboa, 2011. 
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Como se afirma no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 232/2007, a 

AAE deve: 

“ser entendida como um processo integrado no procedi-

mento de tomada de decisão, que se destina a incorporar 

uma série de valores ambientais nessa mesma decisão. 

Mais precisamente, a avaliação ambiental de planos e 

programas constitui um processo contínuo e sistemático, 

que tem lugar a partir de um momento inicial do proces-

so decisório público, de avaliação da qualidade ambien-

tal de visões alternativas e perspetivas de desenvolvi-

mento incorporadas num planeamento ou numa progra-

mação que vão servir de enquadramento a futuros proje-

tos (...). Por outras palavras, os eventuais efeitos ambi-

entais negativos de uma determinada opção de desenvol-

vimento passam a ser sopesados numa fase que precede 

a avaliação de impacte ambiental de projeto já em vigor 

no nosso ordenamento”.  

Atendendo ao exposto, é fundamental a importância da AAE para 

o tema que nos ocupa, uma vez que, como afirmamos, o planeamento 

hídrico é um dos instrumentos essenciais para o controlo da poluição, 

designadamente das fontes tópicas. Assim, submetendo a elaboração 

dos planos a uma prévia avaliação ambiental, tal situação contribuirá 

certamente para uma maior proteção do domínio hídrico. 

Neste quadro, tendo em consideração o estabelecido no Decreto-

Lei n.º 232/2007, estão sujeitos a AAE,748 nomeadamente, os planos e 

___________ 

748 De acordo com o artigo 3.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 232/2007, estão sujeitos a avaliação 

ambiental: 

 “a) Os planos e programas para os setores da agricultura, floresta, pescas, energia, 

indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, 

ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos e que constituam enquadramento pa-

ra a futura aprovação de projetos mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 

69/2000, de 3 de maio, na sua atual redação; 

 b) Os planos e programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista 

nacional de sítios, num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de conserva-

ção ou numa zona de proteção especial, devam ser sujeitos a uma avaliação de incidên-

cias ambientais nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro;  
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programas para a gestão das águas que constituam enquadramento 

para a futura aprovação de projetos constantes dos Anexos I e II do 

regime jurídico de AIA (cfr. art. 3.º, n.º 1, al. a),749 bem como os pla-

nos e programas que constituam enquadramento para a futura aprova-

ção de projetos não abrangidos pela AIA, mas que sejam qualificados 

como suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente (cfr. art. 3.º, 

n.º 1, al. c).750  

Com efeito, e no âmbito do tema que nos ocupa, podemos afirmar 

que o aludido artigo 3.º consagra, de forma ampla, a sujeição a AAE 

dos planos e programas relativos à gestão dos recursos hídricos que 

estabeleçam o quadro para a autorização de futuros projetos de AIA, 

ou que, ainda que não abrangidos pela legislação de AIA, constituam 

enquadramento para a aprovação de projetos que possam ser suscetí-

veis de ter efeitos significativos no ambiente. Contudo, de acordo com 

o disposto no artigo 4.º, sublinhe-se que, em determinados casos, os 

planos e programas mencionados nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 

3.º podem ficar “isentos” do procedimento de AAE,751 à semelhança 

do estatuído como “dispensa” para determinadas situações em sede de 

AIA, como veremos.  

Tendo em consideração o teor genérico das normas do regime ju-

rídico da AAE, parece-nos defensável que só numa análise casuística 

se poderá aferir dos planos e programas relativos à gestão da água que 

devem ser submetidos à prévia avaliação ambiental estratégica. Sem 

prejuízo do referido, e tendo em consideração o objeto dos Planos de 

Gestão da Região Hidrográfica como planos setoriais, estes estarão 

 
 c) Os planos e programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, constitu-

am enquadramento para a futura aprovação de projetos e que sejam qualificados como 

suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente.”  
749 No artigo 13.º do regime jurídico da AAE estabelece-se a articulação entre a AAE e o 

regime jurídico de AIA de projetos. 
750 Sempre que, ao plano ou programa em questão, seja simultaneamente exigida a realização 

de um procedimento de avaliação ambiental, realiza-se unicamente o procedimento pre-

visto na AAE, sendo nele incorporadas as obrigações decorrentes da outra legislação (cfr. 

art. 3.º, n.º 8 do DL n.º 232/2007).  
751 MORENO PINA crítica a designação, adotada por este diploma, de “isenção”, afirmando 

não ser a mais adequada, uma vez que a não sujeição a AAE não decorre diretamente da 

lei, obrigando antes a uma avaliação e decisão nesse sentido. Cfr. MORENO PINA, Cata-

rina, op. cit., p. 260. 
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sempre, na nossa opinião, sujeitos a um procedimento de AAE. En-

tendimento que foi também adotado pelas entidades administrativas 

então responsáveis pela elaboração dos PGRH, adotados em 2013, 

tendo sido, nessa altura, a primeira vez que foram realizados proces-

sos de AAE, em Portugal, sobre este tipo de planos. 

3.2.1. Articulação com outros regimes jurídicos 

Como resulta da Diretiva de AAE e do nosso RAAE (que proce-

deu à transposição da aludida diretiva), existem sobreposições entre o 

neles estabelecido e outros atos legislativos comunitários e nacionais. 

Na verdade, quer a Diretiva quer o regime jurídico português de AAE 

especificam que determinados planos e programas exigem uma avali-

ação ambiental em conformidade com as suas normas, sendo certo 

que alguns desses planos e programas são exigidos por outros textos 

legislativos, que podem obrigar, por si próprios, à realização de avali-

ações ambientais adicionais ou diferentes das por si previstas, impon-

do-se a necessária articulação entre os mesmos.  

Nesse quadro, o artigo 1.º, n.º 2, do RAAE estabelece as relações 

entre as suas disposições e o regime de AIA, mas nada mais diz quan-

to à eventual sobreposição com outras normas. Todavia, é nosso en-

tendimento que, atento o disposto na Diretiva de AAE (cfr. art. 11.º) e 

os princípios ambientais existentes, as avaliações ambientais efetuadas 

ao abrigo da AAE não devem prejudicar quaisquer outras exigências a 

esse propósito consagradas em diferentes normas, devendo aplicar-se 

cumulativamente todas as avaliações previstas.  

Em princípio, a AAE e a AIA não se sobrepõem, uma vez que, 

como referimos, a AAE é aplicável aos planos e programas e a AIA é 

aplicável aos projetos, dispondo de distintas funções. Todavia, verifi-

cam-se sobreposições quando os planos ou programas preveem proje-

tos abrangidos pela AIA. É nessas situações que se impõe a necessária 

articulação.  

Assim, cumpre referir que, sempre que a um dos planos ou pro-

gramas referidos no n.º 1 do artigo 3.º do RAAE seja simultaneamente 

exigido um procedimento de avaliação ambiental nos termos do 
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RAIA, realiza-se unicamente o procedimento de AAE, nele se incor-

porando as obrigações decorrentes da aludida legislação (cfr. art. 3.º, 

n.º 8, do RAAE). 

O regime de AAE procura, ainda, articular a avaliação ambiental 

por si estatuída com o regime de AIA, de modo a evitar alguma incoe-

rência e/ou disparidade de avaliações. Assim, estabelece, entre o mais, 

que os projetos que estejam sujeitos ao regime de AIA, e se encon-

trem enquadrados, de forma detalhada, em plano ou programa, devem, 

sempre que possível, ser objeto de avaliação em simultâneo com a 

AAE do respetivo plano ou programa (cfr. art. 13.º, n.º 1). Por outro 

lado, no n.º 4 do artigo 13.º, estipula que:  

“A decisão final de um procedimento de avaliação de 

impacte ambiental relativo a um projeto que esteja pre-

visto de forma suficientemente detalhada em plano ou 

programa submetido a procedimento de avaliação ambi-

ental nos termos do presente decreto-lei pondera os re-

sultados desta avaliação, podendo remeter para o seu 

conteúdo e conclusões e fundamentar a eventual diver-

gência com os mesmos”. 

 

Deste modo, consagra, ainda que de forma não vinculativa (uma vez 

que se prevê a possibilidade de justificar uma eventual divergência), o 

dever de tomar em consideração o resultado da AAE de um plano ou 

programa na decisão final de um procedimento de AIA relativo a um 

projeto que esteja previsto de forma suficientemente detalhada nesse 

plano ou programa que foi alvo de AAE.  

O nosso RAAE nada diz quanto à articulação da avaliação ambi-

ental estratégica com os diplomas que procederam à transposição da 

DQA, que obrigam, como já demos conta, à elaboração de planos de 

gestão de região hidrográfica e do programa de medidas com vista a 

alcançar o bom estado de todas as massas de água. 

Por seu turno, a Comissão Europeia, no Guia sobre a Aplicação 

da Diretiva AAE, entende não ser possível afirmar de forma categóri-
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ca se o PGRH e o programa de medidas previstos na DQA estão, ou 

não, abrangidos no âmbito de aplicação da Diretiva AAE, defendendo, 

a esse propósito, que a avaliação deverá ser feita caso a caso.752  

Não obstante, a Comissão Europeia afirma que a DQA e a Direti-

va AAE, embora prevejam uma avaliação ambiental semelhante em 

vários pontos, são complementares, existindo algumas diferenças en-

tre os elementos de avaliação ambiental por elas estabelecidos. Desta-

ca, ainda, que a AAE pode ser importante para colmatar as situações 

de derrogação previstas no artigo 4.º da DQA.753  

Nesse seguimento, o legislador português resolveu a questão, no 

nosso entendimento, de forma adequada, impondo a necessária AAE 

aos planos e programas relativos à gestão das águas que constituam 

enquadramento para a futura aprovação de projetos sujeitos a AIA 

(cfr. art. 3.º, n.º 1, al. a) e relativamente àqueles que, embora não se-

jam abrangidos pelo RAIA, possam ser qualificados como suscetíveis 

de ter efeitos significativos no ambiente, independentemente das ava-

liações que os mesmos levem a efeito no âmbito da legislação relativa 

às águas. Assim, na nossa opinião, foram abrangidos todos os PGRH 

(conforme já referimos), nos quais se incluem os programas de medi-

das. Interpretação que, tendo em consideração a finalidade da AAE – 

garantir um elevado nível de proteção do ambiente – vai de encontro 

ao defendido pelo TJUE nos acórdãos de 07/06/2018, no processo C-

671/16 (cfr. n.os 32 a 34 e jurisprudência citada) e no processo C-

160/17 (cfr. n.os 38 a 40 e jurisprudência citada), onde afirma que as 

disposições que delimitam o âmbito de aplicação da AAE devem in-

terpretar-se em sentido amplo.  

___________ 

752 Cfr. Guia da Comissão sobre a Aplicação da Diretiva 2001/42/CE (COM/2009/469), p. 

49. 
753 Cfr. Guia da Comissão sobre a Aplicação da Diretiva 2001/42/CE (COM/2009/469), p. 

52. 
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3.2.2. Dificuldades de aplicação 

Este procedimento, como vimos, no que respeita aos planos rela-

tivos à gestão das águas, tem a vantagem de permitir equacionar as 

utilizações existentes e os objetivos de proteção e de recuperação dos 

recursos hídricos, podendo contribuir para melhorar os conteúdos dos 

PGRH, instrumento obrigatório de planeamento hídrico. Com efeito, a 

AAE permite antecipar a análise dos impactes ambientais e promover 

a sua resolução, ajudando a identificar opções sustentáveis. 

Todavia, e antes do mais, o processo de avaliação pode realizar-se 

através de uma diversidade de abordagens, métodos e metodologias, 

que podem dificultar a sua aplicação. Não existe um método único 

para a sua implementação. Assim, as análises e avaliações efetuadas 

podem variar, quer em relação ao grau de aprofundamento quer em 

relação às componentes analisadas, o que, obviamente, se poderá re-

fletir nos cenários e na análise das alternativas. 

Acresce que a ocorrência de redundância não justificada entre de-

terminadas fases da avaliação, no âmbito da AAE e dos PGRH, gera 

alguma descredibilização dos exercícios de avaliação. 

Em conclusão, e no que respeita ao objeto da nossa tese, parece-

nos que seria importante harmonizar os métodos de implementação da 

AAE e clarificar a articulação entre a AAE e os PGRH, de modo a 

haver uma efetiva contribuição da AAE para a elaboração dos PGRH, 

evitando-se sobreposições desnecessárias. 

3.3. AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

O procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA) é um 

dos instrumentos jurídicos de tutela do ambiente e, como veremos, 

concomitantemente, dos seus vários componentes, como é a água.754  

___________ 

754 Efetivamente, de acordo com o disposto na alínea a) do artigo 5.º do RAIA, um dos obje-

tivos da avaliação ambiental consiste em identificar, descrever e avaliar, relativamente a 

cada projeto abrangido, os possíveis impactes ambientais significativos, diretos e indire-

tos, com vista a fundamentar a decisão sobre a sua viabilidade, ponderando, nomeada-
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A AIA tem como um dos pilares fundamentais, o princípio da 

prevenção [consagrado no nosso ordenamento jurídico, quer na CRP – 

cfr. art. 66.º, n.º 2, al. a), quer no art. 3.º, al. a) da Lei n.º 48/98, de 

11/08, Lei de Bases da Política do Ambiente], tendo como objetivos, 

“prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudi-

ciais de erosão” e “promover a valorização integrada das diversida-

des do território nacional”. O aludido princípio jurídico integra mes-

mo a definição de AIA constante do diploma que estabelece o seu 

regime jurídico (DL n.º 151-B/2013, de 31/10 – RAIA). Nele se afir-

ma que a AIA é entendida como “um instrumento de carácter preven-

tivo da política de ambiente” (cfr. art. 2.º, al. d).  

Trata-se, pois, como já afirmamos, de um instrumento preventivo 

da política de ambiente, que permite assegurar que os prováveis im-

pactes sobre o ambiente de um determinado projeto, público ou priva-

do, sejam analisados e tomados em consideração no seu processo de 

aprovação. Neste quadro, COLAÇO ANTUNES afirma que o institu-

to de AIA: “deve ser entendido como a atividade administrativa en-

caminhada para identificar, descrever e estimar os efeitos que a exe-

cução de uma determinada obra causa no ambiente, bem como a 

adoção das medidas adequadas à sua proteção.”755 Com efeito, as 

decisões proferidas no procedimento de AIA são prévias ao licencia-

mento ou autorização dos projetos que sejam suscetíveis de causar 

efeitos significativos sobre o ambiente. Por outras palavras, a AIA 

insere-se de forma explícita nos procedimentos autorizativos de de-

terminados projetos, havendo uma complementariedade entre ambos 

os procedimentos.756 Em suma, é um procedimento a desenvolver 

 
mente, os seus efeitos sobre “o território, o solo, a água, o ar, o clima, incluindo as alte-

rações climáticas”. 
755 COLAÇO ANTUNES, Luís Filipe, op. cit., p. 191. 
756 COLAÇO ANTUNES, embora a propósito do anterior regime jurídico de AIA, era de 

opinião de que o procedimento de AIA reunia os requisitos de forma e de fundo que ca-

racterizavam o procedimento especial, tratando-se, assim, de “um procedimento especial, 

inserto, mas autónomo do procedimento autorizativo, principal (...)”. E concluía que “o 

procedimento de avaliação de impacto ambiental se insere no ‘processo técnico-

decisional’ relativo à autorização de um projeto, sem se indentificar com ele.” Ver 

COLAÇO ANTUNES, Luís Filipe, O Procedimento Administrativo de Avaliação de Im-

pacto Ambiental, Almedina, Coimbra, 1998, pp. 586-589. 

 Com opinião semelhante, MELO ROCHA afirma que a AIA se traduz num “procedimen-

to faseado” que “antecede necessariamente o processo de autorização propriamente dito. 
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previamente ou em simultaneidade com outro tipo de instrumentos 

administrativos procedimentais, cujo fim visa apoiar a decisão de au-

torização ou licenciamento de projetos suscetíveis de terem impactes 

ambientais significativos. 

Nesse quadro, são vários os objetivos da AIA. De forma abrevia-

da e genérica, e nas palavras de PEREIRA DA SILVA, podemos 

afirmar que o objetivo primordial da AIA é prevenir os impactes am-

bientais, sendo, também, um instrumento de realização dos princípios 

do desenvolvimento sustentável e do aproveitamento racional dos 

recursos disponíveis.757  

3.3.1. Breve descrição do procedimento administrativo de 

Avaliação de Impacte Ambiental 

O procedimento administrativo de AIA758 compreende, grosso 

modo, três fases. Em primeiro lugar, identificar e avaliar de forma 

integrada e concreta os eventuais impactes ambientais significativos, 

ponderando os seus efeitos, entre outros, e no que nos interessa, sobre 

a água. E, em consequência, definir as medidas destinadas a evitar, 

minimizar ou compensar os impactes identificados. Ou seja, a primei-

 
Daí que seja anterior e autónomo em relação a ele”. Ver MELO ROCHA, Mário, A Ava-

liação de Impacto Ambiental como Princípio do Direito do Ambiente nos Quadros Inter-

nacional e Europeu, Publicações Universidade Católica, Porto, 2000, pp. 151-152. 

 Uma breve apresentação de todas as posições doutrinais, quer portuguesas quer espanho-

las, acerca do procedimento de AIA “como um subprocedimento que se encaixa num pro-

cedimento de licenciamento”, poderá ver-se em MORENO PINA, Catarina, Os Regimes 

de Avaliação de Impacte Ambiental e de Avaliação Ambiental Estratégica, AAFDL Edi-

tora, Lisboa, 2011, pp. 62-65. 
757 “(...) a avaliação do impacto ambiental é um meio jurídico ao serviço da realização dos 

fins ambientais, e em particular do princípio da prevenção.” Cfr. PEREIRA DA SILVA, 

Vasco, op. cit. 2002, p. 153. 

 Para além de servir o princípio da prevenção, FIGUEIREDO DIAS e outros consideram 

que a AIA constitui, de igual modo, um instrumento concretizador dos princípios da pre-

caução, da correção na fonte, do poluidor-pagador, da participação e da colaboração in-

ternacional, princípios fundamentais do Direito do Ambiente. Ver FIGUEIREDO DIAS, 

José Eduardo, ARAGÃO, Maria Alexandra e BARRADAS, Maria Ana, “Regime Jurídi-

co da Avaliação de Impacte Ambiental em Portugal – Comentário”, Cadernos CEDOUA, 

Almedina, Coimbra, 2002, pp. 27-28. 
758 Para aprofundamento do estudo da AIA como um procedimento administrativo, pode ver-

se, entre outros, COLAÇO ANTUNES, Luís Filipe, O Procedimento Administrativo de 

Avaliação de Impacto Ambiental, Almedina, Coimbra, 1998.  
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ra fase implica a preparação do denominado Estudo de Impacte Am-

biental (EIA). Em seguida, inicia-se o processo administrativo de 

apreciação do referido estudo, que deverá culminar com a emissão da 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA), a qual tem carácter vincula-

tivo,759 e que pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavo-

rável. Por último, está prevista uma fase de verificação, a posteriori, 

da eficácia das medidas adotadas, que pode designar-se de pós-

avaliação. Além disso, refira-se que este processo inclui, obrigatoria-

mente, a participação pública, a qual, como afirma MEALHA, “não 

tem sido entendida como uma fase autónoma do processo, mas antes 

como sendo transversal às suas várias fases”,760 devendo a mesma ser 

assegurada pela autoridade competente de AIA.  

Do exposto, decorre que o procedimento de AIA está incluído 

num ato mais complexo, a saber, a autorização ou licenciamento. As-

sim, e no caso de o procedimento ser concluído com uma DIA favorá-

vel ou condicionalmente favorável e, em consequência resultar uma 

autorização do projeto, ainda que com a imposição de condições, im-

porta fazer uma breve alusão à última fase prevista, a de pós-avaliação 

do procedimento de AIA. Esta fase corresponde, grosso modo, à fisca-

lização da implementação do projeto, permitindo averiguar se o mes-

mo está a ser executado em conformidade com a DIA. O principal 

objetivo desta última fase consiste, na verdade, em assegurar que as 

___________ 

759 A natureza jurídica vinculativa da DIA resulta do disposto no artigo 22.º do RAIA, no 

qual se determina que são nulos os atos praticados em desrespeito do aí estabelecido. 

Nesse quadro, só podem ser licenciados ou autorizados os projetos abrangidos pelo regi-

me de AIA, após a notificação da DIA como favorável ou favorável condicionada. A con-

trario, uma DIA desfavorável implica o indeferimento do pedido de licenciamento ou au-

torização. E as condições que sejam impostas numa DIA favorável condicionada têm de 

ser respeitadas, tudo sob pena de nulidade.  

 Em face do exposto, é, hoje, indiscutível a impugnabilidade contenciosa da DIA. Neste 

sentido, pode ver-se, ainda que a propósito do anterior diploma, mas mantendo a atuali-

dade, MEALHA, Esperança, Avaliação de Impacto Ambiental em Portugal – Notas de 

Jurisprudência, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, intervenção na Conference of 

Portuguese and Spanish Judges and Prosecutors on “Enforcement of EU Environmental 

Law: Role of the Judiciary”, Sevilha, 11-12 de novembro de 2010, disponível em 

www.icjp.pt, p. 3. 
760 Ver MEALHA, Esperança, op. cit., pp. 6 e ss. 

http://www.icjp.pt/
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condições de aprovação do projeto são efetivamente cumpridas. Por 

outro lado, caso se verifiquem impactes negativos significativos não 

previstos inicialmente, ainda podem ser impostas medidas adicionais 

para os minimizar ou compensar. Ou seja, reconhecendo-se que a ava-

liação do risco em ordem a prevenir impactes negativos no ambiente 

nem sempre se traduz numa tarefa fácil e estática, a DIA pode sofrer 

alterações em virtude da superveniência de determinadas circunstân-

cias, podendo a administração controlar e adequar o que se mostrar 

necessário, em função da realidade de facto.761 

Com efeito, a administração, no exercício das suas competências 

de prevenção de riscos, deve ter em consideração não só os dados 

científicos objeto de consenso na comunidade científica, como tam-

bém todas as opiniões que usufruam de um mínimo de solidez e cre-

dibilidade, de modo, a alcançar-se a desejável proteção do ambiente. 

3.3.2. Projetos sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental 

Atenta a indiscutível importância deste instrumento, como meio 

de tutela preventiva dos eventuais danos que possam ser causados ao 

ambiente, no qual se inclui a água como um dos seus componentes, o 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 determina que os projetos762 

___________ 

761 Neste sentido, o acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 23/09/2010 (Proc. n.º 

04948/09), afirmou que a DIA, precisamente com o intuito de concretizar a “prevenção 

do risco em matéria ambiental, assume a natureza de ato administrativo de conteúdo 

passível de sofrer alterações em virtude da superveniência de circunstâncias concretas, 

detendo a Administração o poder de controlar e adequar os pressupostos do quadro re-

gulativo configurada na declaração de impacte ambiental em função quer da realidade 

de facto quer dos juízos técnicos de avaliação do risco.” 
762 Para efeitos do regime jurídico de AIA, considera-se “projeto” a “realização de obras de 

construção ou de outras instalações, obras ou intervenções no meio natural ou na paisa-

gem, incluindo as intervenções destinadas à exploração de recursos naturais” (cfr. art. 

2.º, al. o). 

 De acordo com o acórdão do TJUE, de 30/03/2011 (Comissão versus Irlanda, C-50/09), a 

demolição deve ser considerada abrangida no conceito de “projeto”. 

 Sobre o conceito de “projeto”, e ao abrigo da primeira Diretiva sobre AIA, o TJUE consi-

derou, no âmbito do processo C-275/09, que, na aceção do artigo 1.º, n.º 2, “não entra no 

âmbito de aplicação da Diretiva 85/337/CEE do Conselho, (...) uma aprovação para a 

exploração de um aeroporto que não inclua qualquer alteração física da estrutura aero-

portuária”.  
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públicos e privados, que sejam considerados suscetíveis de provocar 

incidências significativas no ambiente, têm de ser submetidos a um 

procedimento prévio de AIA, como formalidade essencial para a sua 

aprovação e respetiva autorização ou licenciamento. O procedimento 

de AIA é, portanto, obrigatório em relação a determinados projetos, 

que têm como pressuposto os efeitos significativos sobre o ambiente. 

Estão, assim, sujeitos a AIA, entre outros, os projetos incluídos 

nos Anexos I e II do mencionado diploma (cfr. art. 1.º, n.º 3), em que 

constam, no que respeita expressamente o tema do nosso trabalho, as 

ETAR de capacidade superior a 150 000 habitantes/equivalente, bem 

como um conjunto alargado de instalações industriais e de criação 

intensiva de aves, que, como sabemos, dispõem de águas residuais 

com elevado impacte no meio hídrico.  

Não obstante, no que concerne aos projetos enunciados no Anexo 

II, cumpre destacar que apenas estão sujeitos ao procedimento de 

AIA763 aqueles que (cfr. art. 1.º, n.º 3): 

– atinjam os limiares fixados; ou  

 
 Uma crítica sobre a técnica legislativa de recurso à definição de conceitos, a propósito da 

AIA (embora ao regime inicial), pode ver-se, nomeadamente em PEREIRA DA SILVA, 

Vasco, op. cit., 2002, p. 156 e FIGUEIREDO DIAS, José Eduardo, ARAGÃO, Maria 

Alexandra e BARRADAS, Maria Ana, op. cit. 2002, p. 23. O primeiro autor considera 

que não incumbe ao legislador (essencialmente nacional) fazer doutrina, devendo as leis 

regular as matérias sem lançar mão de definições de ordem concetual ou doutrinárias, e os 

segundos entendem que, embora seja desejável uma uniformização terminológica, criti-

cam a abundância de definições, que no seu entendimento, implicam uma relativa inflexi-

bilidade na interpretação e aplicação da lei. 
763 A Diretiva 2011/92/UE, relativa à AIA, no que respeita aos projetos elencados no Anexo 

II, deixou à escolha dos Estados a possibilidade de elegerem um de dois critérios – análise 

caso a caso e/ou com base nos limiares a fixar – ou os dois em conjunto para determinar 

aqueles que deveriam estar sujeitos a procedimento de AIA (cfr. art. 4.º, n.º 2). Portugal 

optou por conjugar ambos os critérios e adotou, ainda, um regime mais ambicioso do que 

aquele que se encontra traçado pelo legislador comunitário, estabelecendo critérios de se-

leção caso a caso não só para os projetos do Anexo II, como para os não previstos no 

Anexo II. Esta situação perfeitamente admissível no âmbito do direito do ambiente e do 

TFUE, que prevê a possibilidade dos Estados-membros introduzirem medidas de proteção 

ambiental mais exigentes do que as adotadas pela UE, nos termos do artigo 193.º.  
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– se localizem, parcial ou totalmente, em área sensível e que 

sejam considerados, pela autoridade de AIA, como suscetí-

veis de provocar um impacte significativo no ambiente em 

função da sua dimensão ou natureza, tendo em conta os crité-

rios estabelecidos no Anexo III; ou, ainda,  

– não se encontrando abrangidos pelos limiares fixados, nem se 

situando em área sensível, sejam considerados, caso a caso, 

pela entidade competente para autorização do projeto ou li-

cenciadora, como suscetíveis de causar impacte significativo 

no ambiente, atendendo à sua localização, dimensão ou natu-

reza, de acordo com os critérios constantes do Anexo III.764  

3.3.2.1. Da decisão de sujeição ao procedimento de 

avaliação. Do silêncio da entidade administrativa 

Em face do anteriormente exposto, podemos afirmar que o proce-

dimento de AIA é determinado ex lege ou depende de avaliação caso a 

caso.  

Ora, importa assinalar que, nos procedimentos de avaliação casu-

ística, a ausência de emissão de parecer pela autoridade de AIA, no 

prazo de 20 dias, equivale a uma pronúncia no sentido de não sujeição 

a AIA dos projetos, de acordo com o estatuído no artigo 3.º, n.º 4, do 

regime de AIA. Trata-se, pois, de uma situação em que a lei atribui ao 

silêncio (falta de emissão do parecer) um valor declarativo, in casu, 

em eventual prejuízo do ambiente, na medida em que se dispensa de 

avaliação ambiental a elaboração de um projeto relativamente ao qual 

a ausência de pronúncia pode ter-se ficado a dever apenas à falta de 

oportunidade para esse efeito. No entanto, cumpre referir que este 

“parecer” (ou melhor, a sua falta) não tem efeito vinculativo (cfr. art. 

91.º do Código do Procedimento Administrativo), pelo que, o silêncio 

da autoridade da AIA (a que a lei atribui um efeito positivo) não obsta 

a que a entidade licenciadora mande submeter o projeto a AIA, exi-

___________ 

764 Uma crítica sobre a técnica legislativa utilizada para a definição do âmbito de aplicação 

do regime de AIA, embora sobre um diploma já revogado, mas que mantém ainda alguma 

atualidade, pode ver-se em PEREIRA DA SILVA, Vasco, op. cit., 2002, pp. 154 e ss. 
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gindo a entrega de um EIA. Todavia, o mais habitual é a adesão da 

entidade licenciadora ao silêncio da autoridade da AIA, eximindo-se o 

proponente da obrigação de entrega do EIA.  

Deste modo, é nosso entendimento de que a solução adotada pelo 

legislador não será a que melhor se coaduna com os princípios da pre-

venção e da precaução que subjazem ao procedimento de AIA. Deve-

ria, portanto, corrigir-se esta situação e impor-se, antes, no silêncio da 

administração, a obrigatoriedade de sujeição do projeto ao procedi-

mento de AIA. 

3.3.2.2. A dispensa total ou parcial do procedimento de 

avaliação  

A nossa lei prevê que, em circunstâncias excecionais e devida-

mente fundamentadas, o procedimento de AIA possa ser dispensado 

total ou parcialmente (cfr. art. 4.º, n.º 1). Esta previsão normativa tem 

merecido fortes críticas por parte da doutrina.  

PEREIRA DA SILVA, ainda que a propósito de um anterior di-

ploma sobre a AIA, mas que dispunha de modo semelhante quanto à 

dispensa do procedimento de AIA, daí a sua atualidade, afirmou que o 

regime de dispensa de AIA era inadequado e colocava essencialmente 

dois problemas: por um lado, “o de saber em que consistem as ‘dis-

pensas parciais’ de procedimento”, e, por outro, a abertura de uma 

“grande amplitude das ‘margens de apreciação e de decisão’ ou de 

discricionariedade, da Administração.” Por isso, defende uma tipifi-

cação das circunstâncias e condições que poderiam fundamentar um 

caso de dispensa, o que, infelizmente, ainda hoje não ocorre.765 No 

mesmo sentido, MORENO PINA considera que, ao não se concretizar 

as “circunstâncias excecionais” em que a dispensa do procedimento 

de AIA pode ocorrer, abriu-se “espaço para uma discricionariedade 

sem qualquer critério”, desvirtuando-se por completo o instituto de 

AIA.766 

___________ 

765 Ver PEREIRA DA SILVA, Vasco, op. cit., 2002, pp. 157-158. 
766 MORENO PINA, Catarina, op. cit., p. 117. 
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Neste quadro, e enquanto a situação se mantém na lei sem uma 

enumeração (pelo menos exemplificativa) das circunstâncias que pos-

sam justificar a dispensa do procedimento de AIA, pensamos que o 

intérprete deverá ter em consideração que se está perante uma situação 

excecional, a qual não deverá por em causa a proteção do ambiente. É 

de realçar, com alguma preocupação, que o “intérprete” está pratica-

mente reduzido à autoridade de AIA, face à recente decisão do Su-

premo Tribunal Administrativo (STA) que, por acórdão de 

16/02/2017 (no processo de recurso n.º 01001/16)767, considerou que 

o “juízo de excecionalidade” de dispensa do procedimento de AIA 

estava arredado do controlo judicial, afirmando que esse “juízo admi-

nistrativo não é sindicável pelos tribunais, salvo ocorrendo erro ma-

nifesto no seu ‘iter’ ou no seu resultado”. Com efeito, no aludido 

aresto, o STA entendeu que a análise do carácter da excecionalidade 

para dispensa de AIA não é sindicável pelo tribunal, por se inserir no 

âmbito da discricionariedade técnica da administração, que, nesse 

âmbito, detém prerrogativas de avaliação e de decisão, tendo afirmado 

mesmo que: 

“o aresto do TCA que reavaliou os fundamentos do juízo 

administrativo de excecionalidade – sem concomitante-

mente lhe apontar um qualquer lapso ostensivo – invadiu 

um espaço avaliativo e decisório reservado à Adminis-

tração, excedendo os poderes judiciais de sindicância”.  

A esta posição não é alheia, com certeza, a elevada complexidade 

técnico-científica que envolve grande parte das decisões relativas ao 

direito do ambiente. 

___________ 

767 Esta decisão, embora tenha sido adotada por referência ao então disposto no artigo 3.º, n.º 

1, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (em vigor à data dos factos) mantém-se per-

feitamente atual face ao disposto no artigo 4.º, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 

31 de outubro, que dispõe de norma de conteúdo idêntico, onde se lê que, em circunstân-

cias excecionais e devidamente fundamentadas, o licenciamento ou a autorização de um 

projeto específico pode, por iniciativa do proponente e mediante despacho do ministro do 

ambiente e do ministro da tutela do projeto, ser efetuado com dispensa, total ou parcial, 

do procedimento de AIA. 
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3.3.2.3. O deferimento tácito da Declaração de Impacte 

Ambiental 

Com exceção dos projetos com impactes transfronteiriços (cfr. 

art. 33.º do RAIA), a nossa lei prevê o deferimento tácito da DIA caso 

a mesma não seja emitida nos prazos legalmente estatuídos para o 

efeito (cfr. art. 19.º, n.º 2, do RAIA). Nestes casos, a lei estabelece, 

contudo, que a decisão da entidade competente para o licenciamento 

ou autorização do projeto deve indicar as razões de facto e de direito 

que justificam a sua decisão, devendo ter em consideração o EIA 

apresentado bem como os pareceres técnicos, a apreciação técnica do 

EIA, o relatório de consulta pública, outros elementos de relevo cons-

tantes do processo e o parecer técnico final do procedimento de AIA 

(cfr. art. 19.º, n.º 4, do RAIA). Não obstante, o deferimento tácito tem 

sido alvo de severas críticas no seio da doutrina. 

FIGUEIREDO DIAS, em comentário ao acórdão do TJCE, de 

14/06/2001, relativo à incorreta transposição da Diretiva 

85/337/CEE,768 e embora a propósito do regime anterior de AIA, 

afirma que a nossa legislação usufrui de defeito semelhante ao que 

esteve na base da referida ação de incumprimento, entendendo que a 

previsão de atos tácitos só deveria ocorrer em sentido negativo, ou 

seja, de indeferimento, e nunca em sentido positivo, ou de deferimen-

to, como é o nosso caso, encontrando-se a nossa lei, na sua opinião, 

em desconformidade com o direito comunitário. Além disso, o aludi-

do autor afirma que o estabelecimento do deferimento tácito, in casu, 

subverte o próprio espírito do regime jurídico de AIA, na medida em 

que só uma DIA favorável ou parcialmente favorável permite a deci-

são de licenciamento ou de autorização do projeto, revelando-se, as-

___________ 

768 Acórdão proferido no processo C-230/00, Comissão versus Bélgica, em que o tribunal 

considerou não terem sido adotadas as medidas legislativas, regulamentares e administra-

tivas necessárias para transpor integralmente a Diretiva 85/337/CEE, relativa à avaliação 

dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente, na medida em que 

se previa um regime de concessão e de recusa tácitas das autorizações. No mesmo senti-

do, o TJUE já havia declarado, no processo C-360/87, Comissão versus Itália, que um sis-

tema de autorizações tácitas era incompatível com as exigências da Diretiva 80/68/CE 

(diretiva relativa à proteção das águas subterrâneas contra a poluição causada por certas 

substâncias perigosas). 



ISABEL ROCHA 

 488 

sim, uma falta de coerência, e coloca em causa a realização dos obje-

tivos da diretiva.769  

PEREIRA DA SILVA, também em crítica ao regime anterior de 

AIA (previsto no então DL n.º 69/2000, de 3 de maio), e apesar de 

realçar o facto de o deferimento tácito não constituir, por si só, uma 

aprovação do projeto, considera que essa solução, ao facultar à admi-

nistração a possibilidade de praticar o ato licenciador ou autorizativo 

do projeto, corresponde a uma “má solução”, que se traduz num con-

trassenso. Isto porque, ao mesmo tempo que se considera a AIA um 

regime fundamental, “que deve dar lugar a um procedimento especi-

al”, logo de seguida entende-se que “tanto faz que ela tenha lugar, 

como não, porque o resultado é o mesmo”.770 

Do mesmo modo, MORENO PINA considera que “o deferimento 

tácito em sede de AIA subverte o espírito do próprio procedimento”, 

afirmando que não faz sentido estar perante um regime que determina 

que a DIA é vinculativa quando é desfavorável ao projeto, impossibi-

litando que o mesmo seja objeto de licenciamento, e, ao mesmo tem-

po, se admita que, perante o silêncio da administração, um projeto 

possa prosseguir sem avaliação dos impactes ambientais. A autora é, 

assim, da opinião de que o deferimento tácito da DIA viola os princí-

pios da prevenção e da precaução, por um projeto poder avançar sem 

o procedimento completo de AIA.771 

3.3.3. Impugnação das decisões, fiscalização e sancionamento 

No seguimento do previsto na diretiva comunitária, que deixa aos 

Estados-membros a faculdade de estabelecerem as regras que entende-

rem convenientes para sancionar as infrações das disposições nacio-

nais relativas à sua transposição, desde que eficazes, proporcionadas e 

___________ 

769 Ver FIGUEIREDO DIAS, José Eduardo, “O deferimento tácito da DIA – Mais um repto 

à alteração do regime vigente”, Revista CEDOUA, 2/2001, pp. 73-74. 

 Uma crítica severa ao regime de deferimento tácito da DIA pode ver-se também em 

FIGUEIREDO DIAS, José Eduardo, ARAGÃO, Maria Alexandra e BARRADAS, Maria 

Ana, “O Novo Regime de AIA: avaliação de previsíveis impactes legislativos”, Revista 

CEDOUA, 1/2000, pp. 85-87.  
770 PEREIRA DA SILVA, Vasco, op. cit., 2002, pp. 166-167. 
771 MORENO PINA, Catarina, op. cit., pp. 166-167. 
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dissuasivas,772 o nosso legislador estabeleceu um conjunto de normas 

relativas à fiscalização e ao sancionamento bem amplo, revelando a 

importância do cumprimento deste instrumento como meio de tutela 

do ambiente. 

Antes disso, cumpre referir, ainda, que o legislador estabelece a 

faculdade de qualquer interessado impugnar junto da administração e 

dos tribunais qualquer decisão, ato ou omissão ao previsto no RAIA 

(cfr. art. 37.º do RAIA).  

Por outro lado, e no seguimento do mencionado, estatui que a fis-

calização do cumprimento das normas do RAIA, e respetivo sancio-

namento, são da competência da IGAMAOT, sem prejuízo das com-

petências de fiscalização próprias das entidades licenciadoras ou com-

petentes para autorizar o projeto (cfr. art. 38.º do RAIA). Além disso, 

com cariz essencialmente dissuasor, são tipificadas como contraorde-

nações leves, graves e muito graves773 várias condutas de infração ao 

previsto no RAIA (cfr. art. 39.º), prevendo-se, ainda, a possibilidade 

de proceder a apreensões cautelares e à aplicação de sanções acessó-

rias (cfr. art. 40.º). Sem prejuízo dessas medidas, o RAIA estabelece, 

ainda, que o infrator está sempre obrigado à remoção das causas da 

infração e à reconstituição da situação anterior à prática da mesma, 

obrigação que se encontra em conformidade, como salienta 

MORENO PINA, com o Regime de Responsabilidade Civil Ambien-

tal (constante do DL n.º 147/2008, de 29/06).774 Caso a remoção e 

reconstituição sejam manifestamente desproporcionadas, o infrator é 

obrigado a executar as medidas necessárias para reduzir ou compensar 

os impactes provocados (cfr. arts. 41.º e 42.º). Por fim, é ainda de des-

tacar que, caso as medidas compensatórias não sejam executadas ou, 

no caso de o serem, não eliminem integralmente os danos causados ao 

ambiente, o infrator fica constituído na obrigação de indemnizar o 

Estado (cfr. art. 43.º). 

___________ 

772 Cfr. artigo 10.º-A da Diretiva 2011/92/UE, devidamente atualizada. 
773 Classificação para efeitos de determinação da coima aplicável às contraordenações ambi-

entais, de acordo com o estatuído no artigo 21.º da Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, que 

aprovou a lei-quadro das contraordenações ambientais.  
774 MORENO PINA, Catarina, op. cit., p. 217. 
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De todo o exposto, e em suma, resulta evidente a importância 

deste instrumento para a proteção do domínio hídrico, em relação às 

descargas de águas residuais, sendo variadissímos os projetos sujeitos 

a AIA, nos quais sempre se avaliará a existência da rejeição das águas 

residuais e o cumprimento das regras estatuídas sobre a matéria. É, 

com efeito, indiscutível a contribuição da AIA para a proteção dos 

recursos hídricos. Na verdade, como vimos, a legislação de AIA con-

templa projetos com interesse direto para o tema que nos ocupa, como 

é o caso da instalação de determinadas ETAR, bem como uma extensa 

variedade de instalações industriais e agropecuárias775. O que nos 

permite concluir pela sua inegável relevância para a proteção dos re-

cursos hídricos. 

3.3.4. Articulação com outros regimes jurídicos 

Em conformidade com o estabelecido na Diretiva de AIA, o le-

gislador português prevê a articulação do regime de AIA com outros 

regimes jurídicos, para uma melhor coordenação entre eles, de modo a 

evitar duplicação de atos e eventuais efeitos contraditórios. Assim, e 

com interesse para o nosso estudo, impõe-se fazer uma breve referên-

cia à articulação da AIA com a AAE e com a PCIP. 

Nesse quadro, no caso de projetos com a obrigação de efetuar um 

procedimento de AIA que estejam integrados de forma detalhada em 

plano ou programa submetido a avaliação ambiental nos termos do 

RAAE, desde que se mantenham os pressupostos de facto e de direito, 

o EIA pode ser instruído com os elementos constantes do relatório 

ambiental, das consultas realizadas e da declaração ambiental que se 

mantenham válidos (cfr. art. 45.º, n.º 2, do RAIA).  

Por sua vez, sempre que o projeto em questão seja relativo a uma 

instalação abrangida pelo regime aplicável à prevenção e controlo 

___________ 

775 Importa referir, desde já, e como veremos de seguida, que, caso o projeto em questão diga 

respeito a uma instalação abrangida pelo regime aplicável à prevenção e controlo integra-

dos da poluição, a informação resultante de AIA pode ser utilizada para efeitos dos pedi-

dos de licenciamento previstos no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30/08, de modo a evitar-

se uma duplicidade de avaliações (cfr. artigo 45.º, n.º 5, do DL n.º 151-B/2013, de 31/10).  
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integrados da poluição,776 a informação resultante do procedimento de 

AIA pode ser utilizada para efeitos do pedido de licenciamento previs-

to na PCIP, isto é, para a obtenção da respetiva licença ambiental (cfr. 

art. 45.º, n.º 5, do RAIA e art. 27.º do DL n.º 127/2013, de 30/08). 

Deste modo, quando determinado projeto esteja sujeito a um procedi-

mento de AIA, bem como à obtenção de licença ambiental, só poderá 

haver lugar a licença ambiental havendo uma DIA favorável ou con-

dicionalmente favorável, como decorre do estatuído nos artigos 36.º, 

n.º 1, e 40.º, n.º 6, alínea a), ambos do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 

de agosto. 

3.3.5. Problemas principais 

Um dos maiores problemas que vem sendo apontado ao regime 

jurídico da AIA consiste, conforme já referido, no estabelecimento do 

deferimento tácito da DIA, ultrapassados que sejam os prazos conce-

didos para a sua emissão (cfr. art. 19.º, n.º 2, do RAIA). De facto, é 

nosso entendimento, também, de que a opção do legislador pelo defe-

rimento tácito pode levar-nos a questionar a existência de uma verda-

deira preocupação de proteção do ambiente. Dificilmente se vislumbra 

como se pode compatibilizar o regime do deferimento tácito com os 

objetivos de prevenção da AIA, uma vez que, com ele, possibilita-se a 

emissão de uma DIA sem qualquer apreciação da entidade responsá-

vel pela sua emissão; sendo certo que, conforme já aludido, a DIA tem 

carácter vinculativo, o que significa que uma decisão negativa impede 

o licenciamento ou a autorização em questão.  

Daí que a possibilidade de deferimento tácito da viabilidade am-

biental de um projeto tenha vindo a ser alvo de inúmeras críticas por 

parte da doutrina, como demos conta.777 Há mesmo quem afirme que 

o facto de se prever o deferimento, em caso de silêncio da entidade de 

___________ 

776 É o Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30/08, na sua redação atual, que estabelece o regime de 

emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição, bem co-

mo as regras destinadas a evitar e ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo e a 

produção de resíduos, a fim de alcançar um elevado nível de proteção do ambiente no seu 

todo, encontrando-se as atividades abrangidas no Anexo I deste diploma. 
777 Cfr. supra, ponto 3.3.2.3. deste capítulo.  
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AIA, num regime em que a decisão negativa é sempre vinculativa, se 

trata de um paradoxo.778 Ademais, podemos afirmar que o deferimen-

to tácito contraria, inclusivamente, a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça, que considerou que o sistema de autorizações tácitas previsto 

na Bélgica era incompatível com as exigências decorrentes, nomea-

damente, da Diretiva 85/337/CEE (cfr. acórdão Comissão versus 

Bélgica, C-230/00, n.º 16).  

Não obstante, até ao momento, a situação não terá sido denuncia-

da perante a UE, pois não se conhece qualquer processo sobre esta 

questão contra Portugal, devendo ser um aspeto a corrigir o quanto 

antes pelo legislador. 

Outro problema que resulta do regime jurídico de AIA, conforme 

já mencionado, consiste na possibilidade de ser concedida a dispensa 

total ou parcial do procedimento de AIA em “circunstâncias excecio-

nais e devidamente fundamentadas” (cfr. art. 4.º do DL n.º 151-

B/2013, de 31/10). Como afirmamos, esta situação é também criticada 

pela doutrina, entendendo-se que tal hipótese faculta uma discriciona-

riedade injustificável, que desvirtua o instituto jurídico em causa.779  

Em todo o caso, e a este propósito, cumpre referir que, caso a au-

toridade de AIA emita parecer favorável à dispensa do procedimento 

de AIA, deve prever medidas de minimização dos impactes ambien-

tais relevantes, as quais são impostas no licenciamento ou na autoriza-

ção do projeto, ou a necessidade de proceder a outra forma de avalia-

ção ambiental (cfr. art. 4.º, n.º 4, do DL n.º 151-B/2013, de 31/10), 

não se verificando, portanto, uma desconsideração tout court dos inte-

resses ambientais. Acresce que a autoridade de AIA está sempre sujei-

ta ao escrutínio da opinião pública, bem como dos órgãos judiciais. 

Todavia, como demos conta, existe já uma decisão do STA, de 

16/02/2017, que entendeu que a análise das circunstâncias excecionais 

justificativas de uma dispensa total ou parcial do procedimento de 

AIA não é sindicável judicialmente. De facto, o STA considerou que, 

___________ 

778 FIGUEIREDO DIAS, José Eduardo, ARAGÃO, Maria Alexandra, BARRADAS, Maria 

Ana, op. cit., 2000, p. 86.  
779 Ver supra ponto 3.3.2.2. deste capítulo. 
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tendo o legislador conferido poderes discricionários à administração 

para fazer a ponderação sobre o que será melhor do ponto de vista do 

interesse público, apenas estabelecendo como limite à sua atuação o 

facto de que a dispensa de AIA ocorra em circunstâncias excecionais, 

deixa à administração o poder de preencher esse conceito indetermi-

nado, não podendo os tribunais 

“sobrepor o seu entendimento sobre o que sejam ‘cir-

cunstâncias excecionais’ ao entendimento do órgão le-

galmente competente, sob pena de estar a extravasar das 

suas competências jurisdicionais, salvo caso de erro 

grosseiro na análise dos pressupostos de facto ou de di-

reito”. 

Com efeito, chamado a analisar a questão dos limites do poder 

discricionário da administração a este respeito, o STA entendeu que a 

dispensa de AIA se continha dentro dos limites de discricionariedade 

da administração. Decisão que, a nosso ver, vem reforçar – ou mesmo 

impor – a importância de o legislador corrigir a norma em questão, 

exemplificando ou clarificando o que pode ser considerado excecio-

nal.  

4. ACORDOS AMBIENTAIS OU ACORDOS VOLUNTÁRIOS 

Inicialmente, os instrumentos de proteção do ambiente baseavam-

se, no essencial, na atividade legislativa, reguladora e sancionadora do 

Estado, os quais continuam a ser de indiscutível importância na im-

plementação da política de ambiente. Não obstante, nas décadas de 80 

e 90 do século XX, tomou-se consciência de que tais instrumentos, 

por si só, não seriam os mais indicados para alterar comportamentos, 

daí o surgimento de novos meios e novas formas de proteção do am-

biente. Nessa sequência, e em complemento dos instrumentos tradici-

onais, passa a recorrer-se a outros instrumentos alternativos e com-

plementares. É, assim, que os instrumentos económicos granjearam 

protagonismo, que se deu início à autorregulação e que surge a contra-

tação, ou seja, os denominados acordos voluntários ou acordos ambi-

entais.  
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Os acordos voluntários ou acordos ambientais são acordos cele-

brados entre a administração e empresas ou determinados setores in-

dustriais, como meio subsidiário de controlo da poluição. 

Os termos “acordos ambientais” ou “acordos voluntários” são uti-

lizados indistintamente. SÁNCHEZ SÁEZ adota o termo “acordos 

voluntários” por ser o que se encontra mais generalizado na doutrina e 

na legislação espanhola e internacional, embora a denominação lhe 

pareça errónea, e advoga que o termo correto deveria ser o de “acor-

dos ambientais” ou “convénios ambientais”.780 

Compulsados vários documentos comunitários, verifica-se que o 

termo mais elegido é o de “acordos ambientais”, o qual, efetivamente, 

nos parece ser o mais adequado, pelo que se optará, doravante, por 

essa designação.  

4.1. OS ACORDOS AMBIENTAIS NA UNIÃO EUROPEIA 

Foi o quinto Programa de Ação em Matéria de Ambiente, apro-

vado em 1993, focado em alcançar o desenvolvimento sustentável, 

que, pela primeira vez, chamou a atenção para a necessidade de recor-

rer a outros instrumentos complementares à legislação, nomeadamente 

aos instrumentos voluntários, baseados na responsabilidade partilha-

da, afirmando: 

“Para que seja possível alterar substancialmente as ten-

dências e práticas correntes e envolver todos os setores 

da sociedade, num espírito de responsabilidade partilha-

da, é necessário desenvolver e aplicar uma combinação 

mais larga de ‘instrumentos’. A política ambiental base-

ar-se-á em quatro conjuntos principais de instrumentos: 

instrumentos regulamentares, instrumentos baseados no 

funcionamento das forças de mercado (incluindo instru-

mentos económicos e fiscais e acordos voluntários), ins-

___________ 

780 Ver SÁNCHEZ SÁEZ, Antonio José, “Los Acuerdos Voluntarios para la Protección del 

Medio Ambiente”, Revista de Administración Pública, n.º 163, janeiro-abril, 2004, nota 

de rodapé n.º 1, p. 280. 
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trumentos horizontais de apoio (investigação, informa-

ção, educação, etc.) e mecanismos de apoio financeiro.”  

Com efeito, chegou-se à conclusão de que, apesar da relevância 

do quadro legal – espinha dorsal da política do ambiente –, só com 

medidas legislativas não se conseguiriam mudanças substanciais nos 

comportamentos humanos e nas práticas, para tornar o desenvolvi-

mento mais sustentável.  

Nesse seguimento, e no âmbito da proposta de revisão do quinto 

Programa, em 1996, a Comissão apresentou uma comunicação relati-

va aos acordos ambientais,781 considerando como tais aqueles que 

constituem acordos entre a indústria e as autoridades públicas, sobre a 

consecução de objetivos ambientais. Nessa comunicação, a Comissão 

defendeu que a promoção de acordos ambientais com a indústria de-

veria ser uma das opções para ampliar o leque de instrumentos de po-

lítica ambiental. Opção que considerou versátil, eficaz e apropriada, 

em particular para implementação dos programas de redução de polu-

ição, principalmente se os acordos fossem vinculativos, concluindo: 

“Environmental Agreements with industry have an im-

portant role to play within the mix of policy instruments 

sought by the Commission since the adoption of its Fifth 

Environmental Action Programme. They can offer cost-

effective solutions when implementing environmental ob-

jectives and can bring about effective measures in ad-

vance of and in supplement to legislation. In order to be 

effective, it is essential, however, to ensure their trans-

parency and reliability. Binding agreements provide in 

general better safeguards in terms of achieving environ-

mental objectives. Therefore, whenever possible and ap-

propriate, an Environmental Agreement should take the 

binding form.”  

___________ 

781 COM (96) 561 final, de 27/11/1996. 
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Na opinião da Comissão, estes acordos usufruem de três vanta-

gens fundamentais. 

Em primeiro lugar, promovem uma atitude pró-ativa por parte da 

indústria, passando esta a fazer parte da solução. Com efeito, sendo o 

contrato um acordo de vontades, os objetivos ambientais serão mais 

facilmente atingidos do que se tivessem de ser impostos pelos meios 

coercivos habituais, passando a existir uma melhor consciencialização 

e autorresponsabilização. 

Em segundo lugar, podem fornecer soluções específicas e mais 

eficientes em termos económicos.  

E, em terceiro lugar, podem permitir um alcance mais suave, mas 

também mais rápido, dos objetivos que se pretendem atingir.782  

A Comissão entendeu, aliás, que esta nova iniciativa contribuiria 

para simplificar e incrementar a qualidade da legislação comunitária 

no âmbito do Direito do Ambiente. Na verdade, sabendo que os acor-

dos com a indústria estavam já a ser utilizados praticamente em todos 

os Estados-membros, mas de forma diversa,783 muitos deles sem qual-

quer monitorização, e para asseverar a eficácia e os sucessos pretendi-

dos com a sua utilização, a Comissão forneceu diretrizes gerais para 

garantir a sua transparência, eficiência, credibilidade e confiabilidade. 

___________ 

782 Para maior detalhe das vantagens enunciadas, ver COM (96) 561, final. Sobre a eficácia 

dos acordos ambientais, ver o relatório Environmental Agreements – Environmental Ef-

fectiveness, da AEA, publicado em Copenhaga, em 1997, que analisa seis acordos de di-

ferentes países e setores e diversas matérias ambientais. Além disso, nele podem consul-

tar-se também algumas das posições criticas sobre a utilização dos acordos ambientais. 
783 A partir da década de 80 do século XX registou-se, efetivamente, um incremento na 

utilização de acordos ambientais, sendo que, em 1996, havia mais de 300 acordos cele-

brados a nível nacional, nos vários Estados-membros, sem qualquer uniformidade. 

 Com efeito, enquanto nos primeiros acordos foram as negociações que determinaram os 

objetivos da política ambiental a alcançar, como foi o caso na França e na Alemanha, pos-

teriormente, os acordos estavam a ser utilizados para implementar os objetivos definidos 

pelo legislador, como foi o caso em Portugal, na Dinamarca, na Holanda e na Suécia.  

 Dados constantes do relatório Environmental Agreements – Environmental Effectiveness, 

da AEA, publicado em Copenhaga, em 1997, vol. 1, pp. 11 e ss. 

 Um levantamento completo sobre a realização de acordos ambientais pode ver-se no 

relatório da OCDE, publicado em 1999, o qual, no que se refere à UE, e com base num 

levantamento de 1997, realizado pela AEA, dá conta da existência de um total de 312 

acordos ambientais nos Estados-membros. Ver Voluntary Approaches for Environmental 

Policy – an Assessment, OCDE 1999. 
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Assim, com a preocupação de evitar distorções à concorrência e ao 

funcionamento do mercado interno, e de promover o uso eficaz dos 

acordos ambientais, apresentou uma Recomendação784 aos Estados-

membros, a fim de proporcionar um quadro claro para a utilização 

deste instrumento de implementação das diretivas comunitárias ambi-

entais. Desse modo, recomendou: a consulta prévia das partes interes-

sadas, sob forma vinculativa; que fossem estabelecidos objetivos 

quantificados e faseados; que fosse efetuada uma monitorização dos 

resultados; e, por fim, que fossem publicitados quer os acordos ambi-

entais realizados quer os resultados alcançados.785  

Adicionalmente, como garantia do cumprimento dos acordos am-

bientais, a Comissão afirmou que poderiam ser estabelecidas sanções 

dissuasivas. Além disso, com o intuito de clarificar em que matérias 

poderiam ser utilizados os acordos ambientais, como instrumento de 

implementação das diretivas comunitárias, a Comissão referiu que 

enumeraria explicitamente as normas elegíveis nos respetivos atos 

legislativos,786 estando os Estados obrigados a notificar a Comissão 

dos acordos ambientais que realizem, para que esta possa aferir do 

cumprimento do direito da União Europeia. 

Apesar do interesse expresso, pela Comissão, na utilização dos 

acordos ambientais como um instrumento de política ambiental base-

ado no princípio da responsabilidade partilhada, importa referir que o 

Parlamento Europeu mostrou-se preocupado com o recurso a esse 

instrumento, solicitando relatórios sobre o progresso alcançado com a 

adoção dos acordos ambientais e uma proposta normativa que definis-

se os critérios, as condições, os mecanismos de controlo e as sanções. 

Além disso, existiram vozes críticas sobre a visão otimista da Comis-

___________ 

784 Recomendação 96/773/CEE, de 09/12/1996. 
785 Para um aprofundamento sobre esta matéria, poderá ver-se SÁNCHEZ SÁEZ, Antonio 

José, Los convénios administrativos para la protección ambiental, Instituto Andaluz de 

Administración Pública (IAAP), Sevilha, 2004. 
786 A este propósito, cumpre destacar, desde já, a disposição contida na DQA, que prevê que 

os programas de medidas a incluir nos PGRH podem adotar como “medida suplementar” 

os “acordos ambientais negociados” (cfr. art. 11.º, n.º 4, e Anexo VI, Parte B, al. iv).  

 No âmbito da gestão da água, esta é a primeira diretiva a estabelecer a possibilidade da 

utilização dos acordos ambientais. 
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são.787 Houve, ainda, quem tenha considerado, como refere 

SÁNCHEZ SÁEZ, os acordos ambientais como uma forma de adiar o 

cumprimento das regras ambientais.788 No entendimento do aludido 

autor, a situação poderia ser solucionada com a aprovação de uma lei 

específica que definisse os termos e procedimentos de elaboração dos 

acordos ambientais.789 

Não obstante, mais tarde, na sequência do sexto Programa de 

Ação em Matéria de Ambiente (2001-2010), que vem incentivar a 

adoção de acordos ambientais, atenta a experiência adquirida, a Co-

missão elaborou uma nova comunicação sobre acordos ambientais, 

agora a nível comunitário, de modo a alcançar melhorias a nível am-

biental.790 Estes acordos ambientais são distintos dos acordos ambien-

tais concluídos pelos Estados-membros como medida nacional de 

aplicação de uma diretiva comunitária. Com efeito, estes acordos se-

rão celebrados pela Comissão, à escala comunitária, definindo a alu-

dida comunicação os objetivos, os requisitos e os procedimentos que 

deveriam estar reunidos para a celebração desses acordos, de modo a 

garantir a sua adequada utilização. 

Do abreviadamente exposto, resulta, como salienta SÁNCHEZ 

SÁEZ, que a UE foi uma forte impulsionadora da utilização dos acor-

dos ambientais como instrumento da política do ambiente.791 

Contudo, decorrido algum tempo sobre a utilização da contratua-

lização ambiental, registou-se uma forte contestação, quer por parte 

dos ambientalistas quer por grande parte da doutrina, relativamente ao 

mérito e legalidade deste instrumento. Tal situação levou a que muitos 

dos Estados-membros reponderassem os termos em que os acordos 

___________ 

787 Ver relatório Environmental Agreements – Environmental Effectiveness, da AEA, publi-

cado em Copenhaga em 1997, vol. 1, pp. 41 e ss. 
788 Ver SÁNCHEZ SÁEZ, Antonio José, op. cit., 2004 (a), p. 305. 
789 Ver SÁNCHEZ SÁEZ, Antonio José, op. cit., 2004 (a), pp. 308 e ss. 
790 Ver COM (2002) 412 final, de 17/07/2002. 
791 SÁNCHEZ SÁEZ, Antonio José, op. cit., 2004 (a), pp. 282 e ss. 
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ambientais poderiam ser celebrados, deixando os mesmos de ter lugar 

para derrogar ou suspender normas ambientais imperativas.792  

4.2. OS ACORDOS AMBIENTAIS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

PORTUGUÊS 

A primeira Lei de Bases do Ambiente, aprovada pela Lei n.º 

11/87, de 7 de abril, já revogada, estabelecia, no artigo 35.º, n.os 2 e 3, 

a possibilidade de celebração de “contratos-programa”,793 com vista a 

reduzir, gradualmente, a carga poluente das atividades industriais po-

luidoras, desde que dessa situação não decorressem riscos significati-

vos, designadamente para o ambiente. 

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de março, também já 

revogado, que estatuía as normas de qualidade da água, no capítulo 

relativo às águas residuais previa que a descarga de águas residuais 

provenientes do exercício de atividades específicas deveria, em cada 

caso, ser objeto de portaria setorial (cfr. art. 45.º, n.º 1), na qual seriam 

estabelecidas as prescrições técnicas e os demais condicionalismos 

especiais (cfr. art. 45.º, n.º 3). Este diploma determinava, ainda, que as 

normas específicas de descarga, para cada setor de atividade, eram 

normas especiais, que prevaleciam sobre as normas gerais de descar-

ga, em relação aos parâmetros de qualidade naquelas contemplados, 

sendo os valores máximos admissíveis fixados caso a caso, atendendo 

à especificidade do setor (cfr. art. 45.º, n.º 4). 

Foi assim, neste quadro legislativo, que, em 1988, e essencial-

mente a partir da publicação do Decreto-Lei n.º 74/90, foram adota-

dos, em Portugal, os denominados “contratos de adaptação ambien-

tal”,794 que há muito se encontram expirados.795 Esses contratos foram 

___________ 

792 Neste sentido, pode ver-se KIRKBY, Mark Bobela-Mota, Os contratos de adaptação 

ambiental. A concertação entre a Administração Pública e os particulares na aplicação 

de normas de polícia administrativa, Lisboa, AAFDL Editora, 2001, pp. 31-39. 
793 Sobre esta matéria, pode ver-se RANGEL, Paulo Castro, Concertação, Programação e 

Direito do Ambiente, Coimbra Editora, Coimbra, 1994. 
794 Sobre a utilização da contratualização como modo importante e complementar de atuação 

da administração, pública pode ver-se PEREIRA DA SILVA, Vasco, Em Busca do Acto 

Administrativo Perdido, Almedina, 2016 (reimpressão), p. 105. Por sua vez, no que se re-
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celebrados entre a administração e as associações empresariais repre-

sentativas de alguns setores industriais, e conferiam às empresas ade-

rentes um prazo para se adaptarem à legislação ambiental vigente, 

sendo-lhes disponibilizados apoios públicos financeiros para a neces-

sária conversão. Dentro do prazo concedido, e desde que as empresas 

aderissem796 ao plano de adaptação gradual delineado, não lhes era 

aplicado o regime sancionatório legalmente estatuído,797 comprome-

tendo-se a administração a não impor novas regras ambientais durante 

a vigência dos contratos. Como afirma KIRKBY,  

“são contratos que envolvem a concertação no âmbito 

da aplicação de normas administrativas de polícia, de-

signadamente de carácter sancionatório, que implicam a 

sua não aplicação, pelo período definido contratualmen-

te, às empresas contratantes.”798  

A celebração destes contratos iniciou-se, em 1988, com o setor da 

celulose, para estabelecer metas faseadas para redução da poluição 

relativa às descargas de águas residuais, daí a sua menção neste traba-

lho, embora alguns deles tenham abrangido também as emissões at-

mosféricas e os resíduos.  

 
fere à tendência para a adoção da contratualização no âmbito do Direito do Ambiente, ver 

PEREIRA DA SILVA, Vasco, op. cit., 2002, p. 211; e KIRKBY, Mark Bobela-Mota, op. 

cit., pp. 13 e ss. 
795 De facto, a execução destes contratos findou em 31/12/1999.  
796 Como afirma PEREIRA DA SILVA, a celebração destes contratos comporta dois mo-

mentos distintos com sujeitos também distintos. Um primeiro, em que se negoceia os 

termos do “contrato-quadro” ou “contrato-tipo” e em que intervêm as associações repre-

sentativas de um determinado setor industrial, por um lado, e os Ministérios do Ambiente 

e do setor de atividade económica em questão, por outro lado. E um segundo momento, 

em que, celebrado o “contrato-quadro” ou “contrato-tipo”, quaisquer empresas do setor 

da atividade económica a ele podem aderir. Cfr. PEREIRA DA SILVA, Vasco, op. cit., 

2002, pp. 212-213. 

 Sobre a qualificação jurídica destes contratos, como verdadeiros contratos administrati-

vos, pode ver-se MAÇÃS, Maria Fernanda, “Os acordos sectoriais como um instrumento 

da política ambiental”, Revista CEDOUA, junho de 2000, pp. 37 e ss.; KIRKBY, Mark 

Bobela-Mota, op. cit., p. 40; e PEREIRA DA SILVA, Vasco, op. cit., 2002, pp. 215 e ss. 
797 Para maior aprofundamento desta matéria, poderá consultar-se KIRKBY, Mark Bobela-

Mota, op. cit., pp. 14 e ss. 
798 KIRKBY, Mark Bobela-Mota, op. cit., p. 40. 
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Todavia, foi na década de 90 do século XX, como afirma 

KIRKBY, que os contratos de adaptação ambiental foram amplamente 

utilizados pelo Ministério do Ambiente, tendo sido celebrados 26 con-

tratos de adaptação ambiental, que abrangeram 18 setores de atividade 

industrial e 3655 empresas. É de sublinhar que, apesar do Decreto-Lei 

n.º 74/90 ser relativo à água, estes contratos foram utilizados noutras 

matérias ambientais.  

A utilização destes contratos como instrumento de política ambi-

ental explica-se, segundo o mencionado autor,  

“quer pelo reconhecimento por parte da Administração 

da sua incapacidade prática em assegurar o cumprimen-

to da lei através dos clássicos mecanismos sancionató-

rios, quer pela preocupação em garantir que a adapta-

ção das empresas se fizesse de forma sustentada, salva-

guardando a sua viabilidade financeira e competiti-

va”.799 

Todavia, a contratualização ambiental adotada a nível nacional, à 

semelhança do referido no ponto anterior a nível da UE, foi alvo de 

algumas críticas, desde logo, quanto ao seu timing, mas também quan-

to à sua base legal, bem como quanto à sua compatibilidade com os 

princípios da legalidade e da tutela dos direitos e interesses dos admi-

nistrados.  

Bastante crítico dos contratos de adaptação ambiental, KIRKBY 

afirma que, no momento em que Portugal decidiu enveredar pela utili-

zação deste tipo de contratos, já nos outros ordenamentos jurídicos se 

abandonava a contratualização como forma de incumprir normas im-

perativas.800 

Por outro lado, KIRKBY defendeu que o quadro legal, no qual se 

basearam os contratos de adaptação ambiental, era insuficiente para 

___________ 

799 KIRKBY, Mark Bobela-Mota, op. cit., pp. 14 e ss. 
800 KIRKBY, Mark Bobela-Mota, op. cit., pp. 40-42. 

 Em sentido divergente, MAÇÃS entende não existir especial rutura entre os contratos 

ambientais celebrados em Portugal com as experiências das outras ordens jurídicas. Cfr. 

MAÇÃS, Maria Fernanda, op. cit., pp. 41 e ss.   
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legitimar a sua celebração e, inclusive, inconstitucional, embora a sua 

possível inconstitucionalidade nunca se tenha colocado em qualquer 

sede. Entendeu, ainda, que tais contratos violavam o princípio da lega-

lidade, concluindo pela sua anulabilidade. E, finalmente, arguiu que 

os mesmos constituíam uma fonte potencialmente geradora de confli-

tos com o direito ao ambiente, como direito subjetivo fundamental, 

consagrado constitucionalmente.801  

Em sentido diverso, isto é, em defesa deste tipo de contratos, al-

guns autores entenderam que as normas jurídicas então existentes 

eram suficientes e que, portanto, a administração estava legitimada a, 

por via contratual, autorizar a derrogação temporária dos limites legais 

previstos na lei.802 MAÇÃS, por exemplo, adiantou que o fundamento 

para a adoção destes contratos poderia residir na margem de discricio-

nariedade de que a administração goza para iniciar, ou não, procedi-

mentos sancionatórios.803 KIRKBY refutou este argumento, afirman-

do que o procedimento contraordenacional e de aplicação das coimas 

previstas na lei é um poder vinculado, não beneficiando do princípio 

da oportunidade ou eficácia, sob pena da violação do princípio consti-

tucional da inalienabilidade e irrenunciabilidade dos poderes públi-

cos.804 

Identificado o quadro legal ao abrigo do qual foram celebrados os 

contratos de adaptação ambiental em Portugal (essencialmente na dé-

cada de 90 do século XX), cabe agora apresentar as normas jurídicas, 

atualmente existentes no nosso ordenamento jurídico, que poderão 

servir de base aos denominados acordos ambientais.  

___________ 

801 Para uma análise aprofundada no que respeita aos contratos de adaptação ambiental e a 

sua relação com o princípio da legalidade, bem como sobre os perigos da contratualização 

face ao direito do ambiente de todos os cidadões, pode ver-se KIRKBY, Mark Bobela-

Mota, op. cit., designadamente pp. 17-25, 45 e ss. e 55 e ss. 
802 Neste sentido, ver RANGEL, Paulo Castro, op. cit., p. 63. 

 Uma reflexão sobre esta questão, mas sem adoção de posição, pode ver-se em MAÇÃS, 

Maria Fernanda, op. cit., p. 48. 
803 MAÇÃS, Maria Fernanda, op. cit., p. 49. 
804 KIRKBY, Mark Bobela-Mota, op. cit., pp. 68-69. 
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Assim, e antes de mais, cumpre dar conta do estatuído no artigo 

17.º, n.º 2, alínea d), da Lei de Bases da Política de Ambiente (Lei n.º 

19/2014, de 14/04), que procedeu à revogação da mencionada Lei de 

Bases do Ambiente. Este normativo prevê, no âmbito dos instrumen-

tos económicos e financeiros, a utilização de instrumentos contratuais 

que visem: 

“permitir a participação das autarquias locais, do setor 

privado, das organizações representativas da sociedade 

civil e de outras entidades públicas na realização de 

ações e no financiamento da política de ambiente, sem-

pre que essa participação se revele adequada à prosse-

cução dos objetivos [ambientais] previstos no artigo 2.º”  

Atento o exposto, podemos afirmar que o nosso ordenamento ju-

rídico dispõe, agora, sem margem para grande discussão, de uma 

norma genérica relativamente à possibilidade de contratualização no 

domínio do ambiente. Como afirma AMADO GOMES, esta opção 

pode ser importante para incentivar a alteração de comportamentos, 

por exemplo, no âmbito da descarbonização,805 mas também noutras 

matérias, não existindo qualquer restrição na lei sobre a sua aplicabi-

lidade no domínio da política ambiental. 

Contudo, e independentemente do estabelecido na recente Lei de 

Bases da Política do Ambiente, cumpre sublinhar que a possibilidade 

de celebrar contratos no domínio da água está, atualmente, prevista 

quer na Lei da Água806 quer no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agos-

to, relativo às normas de qualidade da água807. De facto, a Lei da 

Água prevê que a Agência Portuguesa do Ambiente, como autoridade 

nacional da água, e na medida em que tal se revele necessário para 

cumprir as obrigações decorrentes dessa lei, pode celebrar contratos-

programa com outros organismos públicos e com utilizadores dos 

___________ 

805 Cfr. AMADO GOMES, Carla, Introdução ao Direito do Ambiente, AAFDL Editora, 

Lisboa, 4.ª edição, 2018, pp. 171 e ss. 
806 Lei n.º 58/2005, de 29/12, devidamente atualizada, que, recorde-se, procedeu à transposi-

ção da DQA.  
807 Que revogou o já mencionado Decreto-Lei n.º 74/90, de 07/03 
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recursos hídricos (cfr. art. 8.º, n.º 3, al. h). Além disso, estabelece que 

a APA pode celebrar contratos-programa com as autarquias e com as 

associações de utilizadores, com vista a garantir a execução dos pro-

gramas de medidas e das medidas de proteção e valorização constan-

tes dos PGRH, previstos, respetivamente, nos artigos 30.º e 32.º (cfr. 

art. 8.º, n.º 5). 

Ora, as figuras contratuais que acabamos de referir, desde que de-

vidamente aplicadas, não implicam quaisquer constrangimentos dos 

princípios da legalidade ou da tutela do Direito do Ambiente como 

direito subjetivo de todos os cidadãos, como demos conta a propósito 

dos contratos de adaptação ambiental, nada tendo a ver com estes.  

Todavia, o Decreto-Lei n.º 236/98 prevê, ainda hoje, a possibili-

dade de celebração de contratos ambientais de dois tipos diferentes 

para o afastamento das normas sobre valores-limite de emissão para o 

meio hídrico, a saber: contratos de adaptação ambiental e contratos de 

promoção ambiental, consagrados, respetivamente, nos artigos 78.º e 

68.º. 

4.2.1. Os contratos de adaptação ambiental e os contratos de 

promoção ambiental. Noção e regime geral 

O artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 236/98 é uma norma enquadrada 

nas disposições finais e transitórias, que prevê, pela primeira vez, e de 

forma expressa, no nosso ordenamento jurídico, os chamados “contra-

tos de adaptação ambiental”. Por sua vez, o artigo 68.º, do mesmo 

diploma, integrado no capítulo relativo à proteção das águas contra a 

poluição causada por descargas de águas residuais, estatui de forma 

inovadora os denominados “contratos de promoção ambiental”.  

Nos contratos de adaptação ambiental, conforme já referido ante-

riormente, o que está em causa é a concessão de um prazo de adapta-

ção às normas de descarga de águas residuais, constantes da legislação 

em vigor (cfr. art. 78.º, n.º 1). Ou seja, através da celebração destes 

contratos, concede-se uma derrogação temporária no que respeita ao 

cumprimento das normas de descarga em vigor, com o objetivo de as 

empresas adaptarem os seus processos produtivos, de modo a alcan-
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çarem o cumprimento da lei dentro de um determinado período tem-

poral pré-fixado. Em suma, através da via contratual, o Estado com-

promete-se, com certas entidades, à fixação de uma moratória até que 

a lei seja efetivamente cumprida.  

Já nos contratos de promoção ambiental, com o fim de se alcançar 

uma melhoria da qualidade das águas e da proteção do meio aquático, 

o que se visa é o cumprimento de normas de descarga mais exigentes 

do que as que se encontrem em vigor, procedendo-se, também, à defi-

nição e à concessão de um prazo para esse efeito. Nestes contratos, ao 

contrário do que vimos no que respeita aos contratos de adaptação 

ambiental, as empresas vinculam-se a cumprir, dentro de um determi-

nado prazo, normas de descarga de águas residuais mais exigentes do 

que as aplicáveis ao setor em causa (cfr. art. 68.º, n.º 3). 

Em síntese, podemos concluir que, enquanto os contratos de 

adaptação ambiental adiam o cumprimento das normas ambientais em 

vigor, em prejuízo da qualidade das águas, os contratos de promoção 

ambiental ajudam a incrementar o nível de proteção do domínio hídri-

co.  

Estamos, assim, perante duas modalidades contratuais que preve-

em o afastamento das normas de descarga de águas residuais em vi-

gor, mas com fins distintos ou mesmo opostos, embora com regimes 

jurídicos bastante similares, sendo ambas alvo de críticas, embora por 

motivos diversos, como veremos. 

Começando pelas principais semelhanças existentes, podemos 

afirmar, em primeiro lugar, que em ambas as figuras se estabelece um 

prazo e um calendário para cumprimento de normas de descarga (cfr. 

arts. 68.º, n.º 3, e 78.º, n.º 3), através da celebração de um contrato 

entre as associações representativas de um determinado setor, por um 

lado, e o Ministério do Ambiente e o ministério responsável pelo setor 

da atividade económica em questão, por outro (cfr. arts. 68.º, n.º 1, e 

78.º, n.º 1).  

Em segundo lugar, importa realçar que as regras de descarga de-

vem conformar-se com as normas comunitárias aplicáveis e com os 

planos de ação e de gestão previstos pelo Decreto-Lei n.º 236/98 (cfr. 
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arts. 68.º, n.º 2, e 78.º, n.º 2). Além disso, as normas de descarga defi-

nidas contratualmente devem ser tomadas em consideração pela enti-

dade licenciadora, aquando da renovação das licenças de descarga, no 

caso dos contratos de promoção ambiental (cfr. art. 68.º, n.º 3), e 

aquando da atribuição ou renovação das licenças de descarga, no caso 

dos contratos de adaptação ambiental (cfr. art. 78.º, n.º 3). 

Em terceiro lugar, decorre da lei que as empresas do setor relati-

vamente ao qual tenha sido celebrado contrato ambiental, e que pre-

tendam beneficiar do seu regime, devem aderir ao respetivo contrato 

no prazo de três meses após a sua assinatura (cfr. arts. 68.º, n.º 4, e 

78.º, n.º 4). Daí que, de modo a garantir que todas as empresas do se-

tor conheçam essa possibilidade, ambos os regimes estabelecem a 

obrigatoriedade de publicitação dos contratos e das condições para a 

adesão, em dois jornais de âmbito nacional de maior tiragem (cfr. arts. 

68.º, n.º 11, e 78.º, n.º 11). 

Em quarto lugar, para efeitos de fiscalização está estabelecido que 

a administração, em ambos os casos, aceita o plano e o calendário 

estabelecidos como referência para a fiscalização das empresas ade-

rentes, no que respeita ao cumprimento das suas obrigações ambien-

tais (cfr. arts. 68.º, n.º 6, e 78.º, n.º 6). 

Em quinto e último lugar, cumpre referir que o incumprimento 

das regras contratualmente fixadas geram para a empresa o dever de 

corrigir essa situação dentro de um determinado prazo fixado casuisti-

camente, e, mantendo-se essa situação de incumprimento, pode haver 

lugar a exclusão do contrato, através de decisão fundamentada (cfr. 

arts. 68.º, n.os 7 e 8, e 78.º, n.os 7 e 8). 

Não obstante as similitudes apontadas, existem algumas diferen-

ças que importa notar. Assim, e desde logo, parece-nos que a integra-

ção das normas que os regem em capítulos distintos (os contratos de 

promoção ambiental no capítulo relativo às descargas de águas resi-

duais, e os contratos de adaptação no capítulo das disposições finais e 

transitórias) indicia que o legislador lhes quis dar tratamento diverso. 
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4.2.1.1. Os contratos de adaptação ambiental. Apreciação 

crítica  

A razão que terá motivado o legislador a estabelecer uma norma 

expressa para habilitar a administração a celebrar contratos de adapta-

ção ambiental, talvez se tenha ficado a dever à discutida insuficiência 

das normas em que se baseou a celebração dos contratos de adaptação 

ambiental na década de 90 do século XX.808 Com isto não queremos 

dizer que concordamos com a previsão dos contratos de adaptação 

ambiental. Longe disso. A nossa análise constitui apenas uma mera 

tentativa de encontrar uma explicação para a solução legislativa ado-

tada, parecendo-nos que a pretensão do legislador consistiu, essenci-

almente, em “corrigir” a lei para futuro. Todavia, o que não deve dei-

xar de ser sublinhado, fê-lo através de uma disposição transitória, si-

tuação que não deixa, por isso, de ser criticável.  

Não obstante, importa notar, antes do mais, que, decorridas mais 

de duas décadas sobre a publicação do Decreto-Lei n.º 236/98, não se 

conhece qualquer contrato de adaptação celebrado ao abrigo do dis-

posto no artigo 78.º. Esta situação permite-nos concluir que a adminis-

tração não terá conseguido negociar este tipo de contratos, tendo em 

consideração o necessário respeito pelas normas comunitárias e/ou 

chegou à conclusão de que, tratando-se de uma disposição transitória 

de um diploma, ainda que não tenha sido fixado qualquer prazo for-

mal, a sua validade seria discutível.  

Na verdade, como decorre do disposto no artigo 78.º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 236/98, os contratos de adaptação ambiental apenas 

podem abranger as instalações industriais e agroalimentares em funci-

onamento à data da sua entrada em vigor. Por isso, podemos deduzir, 

desde logo, que a intenção do legislador era permitir às empresas já 

___________ 

808 Neste sentido, KIRKBY afirma que “a similitude entre a nova factispecies dos contratos 

de adaptação e o clausulado dos contratos tipo que foram celebrados ao abrigo do DL 

n.º 74/90 dá claramente a entender que o objetivo do novo diploma foi passar a letra de 

lei o que já resultava da prática administrativa, numa tentativa de sanar a deficiente base 

legal que os contratos originais apresentavam”. Ver KIRKBY, Mark Bobela-Mota, op. 

cit., p. 74. 
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instaladas um prazo de adaptação às novas normas de descarga de 

águas residuais. Além disso, constitui prática habitual o estabeleci-

mento de disposições transitórias, quer para fazer depender o início de 

vigência das normas, face à necessidade de elaboração de legislação 

complementar, quer para conferir um período de adaptação das em-

presas às novas normas. No entanto, compulsado o Decreto-Lei n.º 

236/98, não se encontra qualquer norma que faça depender o seu iní-

cio de vigência da aprovação de legislação complementar e também 

não se fixa qualquer prazo limite para a celebração e duração dos con-

tratos de adaptação! Assim, a sua previsão nestes termos parece-nos 

inadequada. 

Apesar do estabelecido, importa realçar, uma vez mais, que, na 

realidade, a administração não celebrou, até à data, quaisquer contra-

tos de adaptação ambiental ao abrigo do novo normativo.809 

Independentemente disso, a doutrina critica severamente a figura 

dos contratos de adaptação ambiental estatuída no artigo 78.º do De-

creto-Lei n.º 236/98. 

KIRKBY afirma que a possibilidade que este normativo confere à 

administração, para, por via contratual, isentar as empresas, durante 

um determinado período temporal, de cumprir normas imperativas em 

vigor (consagradas na lei), traduz-se numa inconstitucionalidade por 

violação material do princípio da tipicidade das leis, constante do arti-

go 112.º, n.º 5, da CRP, de acordo com o qual: “nenhuma lei pode 

criar outras categorias de atos legislativos ou conferir a atos de outra 

natureza o poder de, com eficácia externa, interpretar, integrar, mo-

dificar, suspender ou revogar qualquer dos seus preceitos.” O menci-

onado autor defende que a utilização dos contratos de adaptação am-

biental deverá ser “marginal ou residual”, vendo como lícita a sua 

utilização apenas em determinadas situações, como, por exemplo, 

quando as normas que estabeleçam limites de emissão disponham de 

flexibilização, conferindo discricionariedade à administração.810 

___________ 

809 A propósito do estabelecimento desta figura contratual, refira-se que KIRKBY afirmou 

ser espectável a celebração de uma nova vaga de contratos de adptação ambiental, o que, 

note-se, não veio a ocorrer. Ver KIRKBY, Mark Bobela-Mota, op. cit., pp. 73-74. 
810 Para maior desenvolvimento, ver KIRKBY, Mark Bobela-Mota, op. cit., pp. 77-81. 
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Com opinião semelhante, PEREIRA DA SILVA refere que os 

contratos de adaptação ambiental, ao implicarem uma derrogação do 

regime legal estabelecido, contrariam o disposto no artigo 112.º, n.º 5, 

da CRP. Assim, defende que poderia considerar-se estarmos perante 

uma norma inconstitucional. Este autor rejeita, ainda, o argumento 

formal segundo o qual um contrato que derrogue uma lei ao abrigo de 

uma autorização conferida por ela própria seja legal, uma vez que é a 

própria Constituição que proíbe a derrogação de atos normativos. 

Contudo, PEREIRA DA SILVA não rejeita a admissibilidade de tais 

contratos, tendo em consideração os interesses e valores em confron-

to, ou seja, por um lado, os princípios da constitucionalidade e da le-

galidade, e, por outro, o da eficácia da política ambiental através da 

via contratual e da participação dos particulares. Assim, conclui pela 

sua admissão no domínio correspondente à margem de livre aprecia-

ção ou de decisão por parte da administração – concordando, nesta 

situação, com KIRKBY, que os admite onde exista alguma margem 

de indeterminação ou discricionariedade, como demos conta –, e con-

figura ainda como admissível, a título excecional e casuístico (devi-

damente ponderado), os contratos de adaptação ambiental que se afas-

tem de limites legais, desde que isso seja suscetível de encontrar ca-

bimento na previsão legislativa que não corresponda a uma situação 

de “fraude à Constituição ou à lei”, nem coloque em causa os princí-

pios fundamentais da atuação administrativa. Acrescenta, por fim, que 

devem verificar-se, ainda, as seguintes condições: por um lado, a lei 

fixadora de limites deverá estabelecer um regime jurídico apenas par-

cialmente determinado pela lei e, como tal, com aplicação dependente 

da celebração de um contrato administrativo, e, por outro, esse regime 

estaria “sempre limitado por regras de competência, de fim e pelos 

princípios fundamentais da atividade administrativa, (v. g. igualdade, 

imparcialidade, proporcionalidade) constitucionalmente garanti-

dos”.811  

Deste modo, embora crítico e com várias reservas, PEREIRA DA 

SILVA acaba por admitir a celebração dos contratos de adaptação 

ambiental como um meio alternativo de política ambiental, defenden-

___________ 

811 Ver PEREIRA DA SILVA, Vasco, op. cit., 2002, pp. 217-219. 
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do que a eficácia impõe que a administração goze de uma certa discri-

cionariedade face aos comandos legislativos, com vista à melhor rea-

lização do interesse público. 

Em sentido contrário, sustentando que os contratos de adaptação 

ambiental, previstos no artigo 78.º, são um “mau exemplo”, que “só a 

distração do legislador mantém em vigência formal”, AMADO 

GOMES afirma categoricamente que os mesmos constituem “uma 

demissão das responsabilidades públicas de proteção do ambiente, 

uma violação dos compromissos assumidos perante a União Europeia 

(...), e um atentado aos princípios norteadores de uma política coe-

rente e eficaz de proteção ambiental”.812 A mencionada autora adian-

ta, ainda, que, tendo em consideração os esforços financeiros que se 

solicitaram às empresas (para controlo das suas águas residuais), em 

vez de se prever a possibilidade de celebração de contratos de adapta-

ção, devia ter-se optado pelo “estabelecimento de um período transi-

tório formal” ou, informalmente, ter “em consideração a excessiva 

onerosidade como atenuante na aplicação da contraordenação respe-

tiva”.813 

 Em contraposição ao “mau exemplo” constante do artigo 78.º do 

diploma que estabelece as normas de qualidade da água, que tão dras-

ticamente crítica, AMADO GOMES considera bem mais feliz a opção 

do legislador efetuada no artigo 96.º da Lei da Água, integrado no 

capítulo da fiscalização e sanções. Nesta norma, o legislador prevê a 

possibilidade de realização de um contrato de adaptação ambiental, 

mas no âmbito da fiscalização e inspeção, com vista à reposição da 

legalidade, como alternativa à revogação do título autorizativo, e as-

sumindo, contudo, a ilegalidade do operador. Daí que, na opinião da 

aludida autora, que não compreendemos, o contrato de adaptação, 

nesta situação, não comprometa a prevenção da degradação da quali-

dade dos recursos hídricos.814 

___________ 

812 AMADO GOMES, Carla, op. cit., 2018, pp. 178-179. 
813 AMADO GOMES, Carla, op. cit., 2018, pp. 175-177. 
814 AMADO GOMES, Carla, op. cit., 2018, p. 177. 

 No que concerne à invocada violação dos compromissos assumidos perante a UE, cumpre 

referir que o artigo 78.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 236/98, afirma que a celebração dos 

contratos de adaptação ambiental deve estar em conformidade com as regras comunitárias 
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Apresentadas, ainda que de forma abreviada, as principais críticas 

sobre os contratos de adaptação ambiental, parece-nos terem razão os 

autores que apontam a inconstitucionalidade flagrante do disposto 

sobre os mesmos no artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 236/98, por viola-

ção material do estatuído no artigo 112.º, n.º 5, da CRP. De facto, o 

referido normativo, ao permitir a negociação contratual, enquanto 

forma de regulamentação das descargas de águas residuais, ainda que 

temporariamente, possibilita a inversão da lógica inerente à hierarquia 

das leis, procedendo a uma verdadeira derrogação de normas legais 

através de contratos administrativos. Tudo em clara violação do esta-

belecido na Constituição e também dos princípios da precaução e da 

prevenção, integrantes da política do ambiente, consagrados quer no 

TFUE (cfr. art. 191.º, n.º 2), quer na Lei de Bases da Política Ambien-

tal (cfr. art. 3.º, al. c), quer na própria Lei da Água [cfr. art. 3.º, n.º 1, 

als. f) e g)].  

E a mesma opinião parece-nos ser de adotar no que concerne à 

possibilidade prevista no artigo 96.º da Lei da Água, de recurso a con-

tratos de adaptação ambiental, mas no âmbito de uma inspeção ou 

fiscalização. Na verdade, o facto de o legislador prever a hipótese da 

administração agir à margem das normas legais e do princípio da lega-

lidade, através da celebração de contratos administrativos, para um 

determinado setor ou em sede de fiscalização ou inspeção ambiental, 

relativamente à atividade de uma empresa, não nos parece fazer qual-

quer diferença que implique outra conclusão. 

A questão que sempre terá de se equacionar é, na nossa opinião, 

se o uso de contratos que prevejam a derrogação de normais legais, 

ainda que para satisfazer uma maior eficácia da administração, ou 

para envolver outras partes na implementação da política do ambiente, 

ou para salvaguarda de interesses económicos, pode, ainda que casuis-

ticamente, preterir o princípio da legalidade e, mais importante, na 

nossa perspetiva, os princípios fundamentais da política do ambiente.  

Ora, no nosso modesto entendimento, ainda que o princípio da le-

galidade possa ser interpretado e reformulado à luz dos novos interes-

ses, tal como adiantam KIRKBY e PEREIRA DA SILVA, e, ainda, 

 
aplicáveis, pelo que não nos parece que um contrato de adaptação ambiental as possa vio-

lar. 
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AMADO GOMES no que concerne aos contratos de adaptação pre-

vistos no artigo 96.º da Lei da Água, parece-nos que os mesmos serão 

sempre absolutamente incompatíveis com os mencionados princípios 

da precaução e da prevenção.  

Por outro lado, como já referimos, é tarefa fundamental do Esta-

do, consagrada constitucionalmente, “defender a natureza e o ambien-

te e preservar os recursos naturais” [cfr. art. 9.º, al. e), da CRP], sen-

do sua incumbência “prevenir e controlar a poluição” [cfr. art. 66.º, 

n.º 2, al. a), da CRP]. 

Em síntese, tendo em consideração toda a análise efetuada, somos 

de opinião de que os contratos de adaptação ambiental não devem ser 

usados como instrumento de política ambiental, devendo ser elimina-

dos da nossa legislação. 

4.2.1.2. Os contratos de promoção ambiental. Apreciação 

crítica  

Os contratos de promoção ambiental, previstos no artigo 68.º do 

Decreto-Lei n.º 236/98, tal como já referimos, foram introduzidos no 

nosso ordenamento jurídico de forma inovadora. Encontram-se inte-

grados no capítulo relativo à proteção das águas contra a poluição 

causada por descargas de águas residuais, como um meio alternativo, 

ao lado de outros, para proteção do domínio hídrico. Trata-se, como 

afirmamos, de um instrumento cujo objetivo consiste em elevar os 

padrões de proteção das águas, relativamente ao plasmado na lei. Com 

efeito, estes contratos visam a fixação de normas de descarga com 

valores de emissão mais exigentes do que os legalmente previstos. 

Assim, ao contrário dos contratos de adaptação ambiental, estes con-

tratos não levantam quaisquer problemas em termos ambientais. Bem 

pelo contrário. 

 Contudo, poderá questionar-se a utilidade desta modalidade con-

tratual. Por um lado, porque a lei não prevê quaisquer contrapartidas 

às maiores exigências assumidas pelas empresas que adiram a este 

tipo de contratos.815 Por outro, porque, de facto, não se celebrou qual-

___________ 

815 Neste sentido, poderá ver-se KIRKBY, Mark Bobela-Mota, op. cit., p. 73. 
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quer acordo de promoção ambiental, não obstante este normativo já 

existir no nosso ordenamento jurídico há mais de 20 anos. 

A propósito do interesse por esta modalidade contratual, 

KIRKBY afirma que as empresas poderiam ter vantagens em aderir a 

contratos de promoção ambiental, designadamente por razões da cada 

vez maior seletividade da procura em função da proteção do ambiente, 

à semelhança do que ocorre com as empresas que usufruem de certifi-

cações ambientais, como é exemplo o EMAS – Sistema Comunitário 

de Eco-gestão e Auditoria.816 Todavia, até à data, tal nunca se verifi-

cou, provavelmente, atrevemo-nos nós a conjeturar, porque essa via 

poderia levantar sérios problemas de concorrência e eventual aniqui-

lamento das empresas mais pequenas do setor abrangido.  

Por outro lado, caso o Estado verifique ser necessário incrementar 

a proteção ambiental do domínio hídrico, tem sempre a possibilidade 

de aumentar os VLE determinados na lei, não necessitando de recor-

rer, para isso, à via negocial.  

Acresce que os contratos de promoção ambiental, tal como os 

contratos de adaptação ambiental, afastam a aplicação das normas 

legais vigentes. É de destacar que a celebração de contratos de promo-

ção ambiental, para um determinado setor, obriga a que, aquando da 

renovação da licença de descarga de qualquer empresa desse setor, 

ainda que não aderente ao contrato, essa empresa passe a ter de cum-

prir os VLE mais exigentes (cfr. art. 68.º, n.º 10). Este é um dos maio-

res problemas destes contratos, a sua eficácia externa. Com efeito, a 

adoção de contratos de promoção ambiental, através da via contratual, 

procede à alteração das normas legais em vigor.  

Deste modo, no nosso parecer, as críticas enunciadas quanto à in-

constitucionalidade dos contratos de adaptação ambiental serão 

igualmente válidas quanto a estes contratos. A maioria da doutrina 

não partilha desta posição,817 mas que corresponde à opinião de 

AMADO GOMES, defendendo esta autora, como forma de admissibi-

___________ 

816 KIRKBY, Mark Bobela-Mota, op. cit., p. 73. 
817 Entre os autores que aceitam a utilização dos contratos de promoção ambiental, enten-

dendo que os mesmos não são inconstitucionais, poderá ver-se PEREIRA DA SILVA, 

Vasco, op. cit., 2002, pp. 209 e ss.; e KIRKBY, Mark Bobela-Mota, op. cit., pp. 79-80. 



ISABEL ROCHA 

 514 

lidade dos contratos de promoção ambiental, que os mesmos deveriam 

ter efeitos meramente entre as partes.818 

Em jeito de conclusão, podemos afirmar que, atendendo à finali-

dade dos contratos de promoção ambiental e tendo em consideração as 

críticas expostas, se o poder político pretende incentivar a sua utiliza-

ção como instrumento de política ambiental, deverá alterar o regime 

jurídico estatuído de modo a conformá-lo com as normas constitucio-

nais. 

5. O LICENCIAMENTO DAS DESCARGAS EM PORTUGAL 

O ato administrativo autorizativo no domínio do ambiente, im-

posto pelo legislador, como é o caso paradigmático da licença de des-

carga, é uma das formas mais relevantes de tutela dos recursos hídri-

cos.  

A principal função da licença de descarga consiste em conciliar 

distintos interesses. Por um lado, a necessidade de utilização dos re-

cursos (que pode ser privada ou pública), por outro, a necessidade de 

preservação e proteção desses recursos.819 

Além disso, como salienta FIGUEIREDO DIAS, existe: 

___________ 

818 AMADO GOMES, Carla, op. cit., 2018, p. 178. 
819 Para um aprofundamento sobre a relevância do ato administrativo autorizativo no domí-

nio do ambiente, pode ver-se a tese de doutoramento de FIGUEIREDO DIAS, José Edu-

ardo, A Reinvenção da Autorização Administrativa no Direito do Ambiente, Coimbra Edi-

tora, 1.ª edição, setembro 2014, passim, pp. 345 e ss., pp 365 e ss., pp. 568 e ss. O autor 

faz uma análise exaustiva sobre o ato administrativo autorizativo, estudando a sua evolu-

ção e função no âmbito da proteção do ambiente, afirmando existir no seu percurso, ao 

longo do tempo, uma relativização ou flexibilização do efeito de proteção da autorização, 

atentas as exigências de proteção ambiental. Conclui, contudo, que o ato autorizativo con-

tinua a assumir um papel fundamental e indispensável para a prevenção de danos ecológi-

cos e ambientais no século XXI, ainda que se tenha adaptado às novas realidades e prin-

cípios. Com efeito, assiste-se à sua precarização, flexibilizando-se e enfraquecendo-se a 

proteção concedida. Trata-se, hoje, de um ato suscetível de ser alterado, atualizado, revis-

to e até revogado, de modo a potenciar a sua eficácia, as suas vantagens e adaptação à 

realidade ambiental. 
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“uma relação de tensão entre, de um lado, a função de 

estabilização do ato administrativo, pretendida pelo re-

querente e depois titular da autorização administrativa, 

ancorada nos seus direitos fundamentais (em especial de 

iniciativa económica privada...) e na garantia de prote-

ção de tal posição jurídica e do investimento que leva a 

cabo; e, do outro, as necessidades de flexibilidade, adap-

tação, abertura à revisão e atualização a exigências pos-

teriores, alicerçada na tutela ambiental (...).”820  

Daí que o ato autorizativo, nomeadamente no âmbito do Direito 

do Ambiente, tenha conhecido uma evolução nos últimos anos, de 

modo a adaptar-se ao conhecimento científico e à evolução da técnica 

(em constante atualização), à sociedade de risco821 e à inerente im-

plementação dos princípios da prevenção e da precaução. Estes prin-

cípios são determinantes quando a finalidade é evitar danos ao ambi-

ente, e explicam a eleição, entre os vários meios de tutela preventiva, 

do ato autorizativo.  

É nesse quadro de permanente instabilidade técnica e científica, 

conflituante com a estabilidade do direito, que o recurso ao ato autori-

zativo se impõe, sendo necessária quer a sua flexibilização quer a fle-

xibilização das formas de atuação da administração.822  

___________ 

820 FIGUEIREDO DIAS, José Eduardo, A Reinvenção da Autorização Administrativa no 

Direito do Ambiente, Coimbra Editora, 1.ª edição, setembro de 2014, p. 550. 
821 A este propósito, AMADO GOMES enuncia vários exemplos legais de atos autorizativos, 

destacando a sua instabilidade ou precariedade com vista à gestão do risco, afirmando que 

a administração deve poder dispor de “instrumentos que lhe permitam introduzir a dose 

de prognose necessária à adaptação do ato autorizativo a novas circunstâncias, físicas, 

técnicas e mesmo jurídicas.” Cfr. AMADO GOMES, Carla, op. cit., 2018, pp. 165 e ss. 
822 Sobre a necessidade de atribuição de maior discricionariedade e margem de apreciação à 

administração em desfavor da lei, pode ver-se a tese de doutoramento de AMADO 

GOMES, na qual afirma, de modo lapidar, que a constante mutação do interesse público, 

nomeadamente na arena ambiental, faz com que a administração seja a “única gestora po-

tencialmente capaz” e “força a lei a abdicar de um desígnio irreal de proteção estática 

para se deixar incorporar por quadros normativos que permitam a proteção dinâmica 

dos interesses individuais” (cfr. p. 211). Cfr. AMADO GOMES, Carla, Risco e Modifica-

ção do Acto Autorizativo Concretizador de Deveres de Protecção do Ambiente, Coimbra 

Editora, 2007, passim, pp. 209 e ss. 
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Reconhecendo essa necessidade, a licença de descarga é suscetí-

vel de revisão, atualização e revogação, como veremos adiante mais 

detalhadamente. Com efeito, a entidade administrativa não deve limi-

tar-se a emitir a licença, exigindo-se-lhe um controlo permanente. A 

administração deve acompanhar todo o período de existência da licen-

ça, de modo a, se necessário, adaptá-la a novas circunstâncias fácticas, 

a novas técnicas ou a novas normas jurídicas, pois só dessa forma se 

alcançará uma eficaz proteção do domínio hídrico. 

Por outro lado, a imprevisibilidade dos fenómenos naturais, aliada 

à permanente evolução dos conhecimentos científico e tecnológico, 

obrigou o Direito do Ambiente a recorrer, nomeadamente no âmbito 

do ato autorizativo, in casu, da licença de descarga, à utilização de 

conceitos de ciências não jurídicas, como é o caso de “valores-limite 

de emissão”, “normas de qualidade” e “melhores técnicas disponí-

veis”.823  

Em face do exposto, impõe-se procedermos a uma análise jurídica 

da licença de descarga como meio de tutela dos recursos hídricos, para 

percebermos até que ponto a legislação atual merece, ou não, alguma 

evolução neste domínio. 

5.1. A LICENÇA DE DESCARGA NO DOMÍNIO HÍDRICO 

A descarga de águas residuais pode ser efetuada em distintos 

meios recetores. Nos coletores municipais, quando exista saneamento 

(que, por sua vez, vão descarregar no domínio hídrico), ou diretamen-

te no domínio hídrico, em cursos de água ou através de infiltração no 

solo (com o recurso às denominadas fossas sumidouras). Ora, tendo 

em consideração o objeto do nosso trabalho, a abordagem que cumpre 

aqui fazer é a relativa à descarga de águas residuais no domínio hídri-

co, pois, quando a mesma ocorre em coletores, será a entidade gestora 

do saneamento a autorizar a sua ligação ao coletor e a definir os pa-

râmetros que a água residual deverá usufruir para nele poder ser des-

carregada. É de salientar que as entidades gestoras, ao rejeitarem o 

___________ 

823 Neste sentido, ver AMADO GOMES, Carla, op. cit., 2007, pp. 213 e ss. 
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efluente no domínio hídrico, deverão cumprir as normas legais defini-

das para essas descargas. 

Na verdade, sendo a descarga de águas residuais um dos princi-

pais focos poluidores dos recursos hídricos, o seu controlo direto reve-

la-se absolutamente fulcral para a proteção e conservação das massas 

de água. 

Assim, no quadro da legislação comunitária existente (já mencio-

nada) e transposta, a Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29/12), ao abri-

go dos princípios da precaução e da prevenção824, estabelece que as 

atividades que tenham um impacte significativo no estado das águas 

só podem ser desenvolvidas desde que ao abrigo de um título de utili-

zação (cfr. art. 56.º da LA).  

Por sua vez, nos termos do disposto no artigo 59.º da Lei da 

Água, considera-se como utilização privativa dos recursos hídricos do 

domínio público aquela que implique alteração no estado dos mes-

mos. Aí se afirma que “o direito de utilização privativa de domínio 

público só pode ser atribuído por licença ou contrato de concessão 

qualquer que seja a natureza e a forma jurídica do seu titular” (cfr. 

art. 59.º, n.º 2, da LA). É nesse contexto que os artigos 60.º e 62.º da 

Lei da Água enumeram as utilizações do domínio público hídrico e 

dos recursos hídricos particulares, respetivamente, que estão sujeitas a 

licença prévia825, entre as quais se encontra a rejeição de águas residu-

ais.  

___________ 

824 Princípios que define nas alíneas f) e g) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei da Água, respetiva-

mente, da seguinte forma: 

 “f) Princípio da precaução, nos termos do qual as medidas destinadas a evitar o impacte 

negativo de uma ação sobre o ambiente devem ser adotadas, mesmo na ausência de cer-

teza científica da existência de uma relação causa-efeito entre eles; 

 g) Princípio da prevenção, por força do qual as ações com efeitos negativos no ambiente 

devem ser consideradas de forma antecipada por forma a eliminar as próprias causas de 

alteração do ambiente ou reduzir os seus impactes quando tal não seja possível.” 
825 Não cabe no escopo do nosso estudo analisar os diferentes títulos que podem ser concedi-

dos para a utilização dos recursos hídricos, uma vez que, para a descarga, apenas se prevê 

a atribuição de licença. Não obstante, refira-se, ainda que de forma abreviada, que a lei 

prevê três tipos diferentes, a saber: a autorização, a licença e a concessão.  

 A autorização é o título utilizado quando se está perante determinadas utilizações de 

recursos hídricos particulares, podendo, em determinadas situações, ser substituída por 
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Deste modo, todas e quaisquer descargas de águas residuais, pro-

venientes de quaisquer fontes pontuais – sejam do setor público ou do 

privado –, e conforme já anteriormente referido, quer as descargas 

sejam efetuadas no domínio público quer em recursos hídricos parti-

culares, terão sempre de dispor da respetiva licença, sob pena de o seu 

autor incorrer em contraordenação ambiental muito grave [cfr. al. a) 

do n.º 3 do art. 81.º do DL n.º 226-A/2007, de 31/05]826.  

Com efeito, quer as águas residuais pertençam ao Estado, a uma 

autarquia, às entidades concessionárias ou a instalações industriais ou 

empresariais do setor privado, a sua descarga está sempre sujeita a 

prévio licenciamento. A licença é, portanto, uma condição sine qua 

non para a rejeição de todo o tipo de águas residuais urbanas, industri-

ais ou agropecuárias, no domínio hídrico. Trata-se de um instrumento 

para prevenir e controlar a poluição inerente à rejeição das águas resi-

duais no domínio hídrico, pois é a licença que determina os valores 

dos vários parâmetros e contaminantes que devem ser respeitados. 

Como afirma CASADO CASADO, a licença de descarga é um ins-

trumento de controlo preventivo fundamental ao dispor da administra-

ção para a proteção da qualidade das águas.827 De facto, é na licença 

que a administração concretiza os valores fixados na lei em abstrato, 

 
mera comunicação prévia. A lei não define qualquer prazo para este tipo de utilização e, 

uma vez apresentado o pedido de autorização, a falta de decisão no prazo de dois meses 

após o pedido implica o deferimento tácito, desde que não se verifique qualquer dos pres-

supostos que impusesse o seu indeferimento.  

 A licença é o título utilizado para algumas utilizações do domínio hídrico público e dos 

recursos hídricos particulares e será objeto de análise pormenorizada, uma vez que con-

siste no título necessário para a descarga de águas residuais.  

 Finalmente, a concessão é o título utilizado para determinados usos do domínio público 

hídrico, podendo ter como prazo máximo de duração 75 anos. 

 Para um aprofundamento sobre os distintos títulos de utilização pode ver-se, LEITÃO, 

Alexandra, “A utilização do domínio público hídrico por particulares”, Direito da água, 

João Miranda et al. (coordenadores científicos), edição ICJP, Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa e ERSAR, Lisboa, abril de 2013, pp. 183-225. 
826 As contraordenações ambientais muitos graves, de acordo com a Lei n.º 50/2006, de 

29/08 (Lei-Quadro das Contraordenações Ambientais), podem implicar a aplicação de 

coimas que oscilam, para as pessoas singulares, de € 10 000 a € 100 000, em caso de ne-

gligência, e de € 20 000 a € 200 000 em caso de dolo. Para as pessoas coletivas, as coimas 

variam entre € 24 000 e € 144 000, em caso de negligência, e entre € 240 000 e € 5 000 

000, em caso de dolo [cfr. art. 22.º, n.º 4, als. a) e b), respetivamente].  
827 CASADO CASADO, Lucía, Los vertidos en aguas continentales. Las técnicas de inter-

vención administrativa, Editorial Comares, Granada, 2004, pp. 373 e ss. 
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determinando casuisticamente, em função do meio hídrico em questão 

e das licenças existentes, as condições que devem ser respeitadas, de 

modo que as massas de água recetoras possam atingir o bom estado.  

Em suma, a promoção e conservação da qualidade dos recursos 

hídricos é efetuada através das normas de descarga especificadas nas 

licenças, de acordo com os parâmetros constantes da lei. 

Dito isto, a licença deve ser emitida nos termos e condições pre-

vistos na Lei da Água e no Regime de Utilização dos Recursos Hídri-

cos (RURH – DL n.º 226-A/2007), sendo este último que regulamenta 

o procedimento e as condições concretas em que a licença é atribuída.  

Antes de passarmos à análise dos elementos que devem constar 

da licença, refira-se, ainda, que o aludido diploma procedeu à criação 

do Sistema Nacional de Informação dos Títulos de Utilização dos Re-

cursos Hídricos, e a autoridade competente para a emissão do título de 

utilização passou a estar obrigada a proceder ao seu registo.  

O referido sistema consiste num inventário atualizado das utiliza-

ções existentes, que foi gerido inicialmente pelo então Instituto Naci-

onal da Água, o qual foi, entretanto, integrado, como já demos conta, 

na Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Este sistema permite à 

APA conhecer todas as descargas que se encontram licenciadas, mos-

trando-se, portanto, de grande relevo para uma maior eficiência e efi-

cácia quer do planeamento hídrico quer da fiscalização e inspeção.  

A nível do planeamento, de acordo o estatuído no artigo 29.º da 

Lei da Água, a elaboração dos Planos de Gestão de Região Hidrográ-

fica (PGRH) compreende, entre outros, a definição de objetivos ambi-

entais para as massas de água, devendo, por isso, identificar-se todas 

as descargas de águas residuais. E, nos termos do disposto no artigo 

30.º da mesma lei, os programas de medidas integrados nos PGRH 

devem estabelecer medidas específicas relativas à proteção das massas 

de água contra as descargas de águas residuais.  

Por sua vez, o conhecimento de todas as descargas permite uma 

fiscalização e inspeção mais direcionadas.  
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Deste modo, torna-se evidente a importância da criação do men-

cionado Sistema Nacional de Informação dos Títulos de Utilização 

dos Recursos Hídricos. Pena é, na nossa opinião, que tal sistema não 

seja de acesso público, pois, para além de tornar o processo de licen-

ciamento das descargas mais transparente, conjugado com uma possi-

bilidade de intervenção nesse domínio, que também defendemos de 

iure condendo, permitiria a participação de toda a sociedade civil nu-

ma matéria que entendemos ser de elevada importância para a prote-

ção dos recursos hídricos. 

Além do referido sistema de registo dos títulos de utilização, uma 

última nota para mencionar que, a partir de finais de 2012, Portugal 

passou a dispor de uma plataforma eletrónica de licenciamento, de-

nominada SILiAmb828, sendo a APA a entidade competente para a 

emissão das respetivas licenças de descarga de águas residuais, embo-

ra os pedidos de licenciamento possam, ainda, ser enviados, nos for-

mulários existentes, aos departamentos da Administração de Região 

Hidrográfica da APA territorialmente competentes.  

5.1.1. Fixação das normas de descarga 

A poluição inerente às descargas de águas residuais que se procu-

ra controlar com a atribuição da licença pode ser efetuada, como já 

referimos, de diferentes modos: através da fixação de valores-limite 

de emissão, em aplicação do princípio de correção na fonte, e que 

corresponde à imposição das denominadas normas de descarga; ou 

através de normas de objetivos de qualidade que controlam as caracte-

rísticas do meio recetor. 829  

A nossa lei adotou a chamada abordagem combinada de ambas as 

normas (cfr. arts. 53.º e 63.º, ambos da LA830), que é aquela que me-

___________ 

828 O SiLiAmb é uma plataforma eletrónica cujo principal objetivo consistiu em introduzir 

uma maior simplificação administrativa e maior celeridade e uniformização do processo 

de licenciamento no domínio do ambiente, incluindo os recursos hídricos.  
829 Cfr. parte final das regras relativas à utilização do domínio hídrico, constante do ponto 

4.1. do Capítulo IV. 
830 O artigo 53.º da Lei da Água dispõe o seguinte:  
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lhor serve o fim pretendido – a proteção dos recursos hídricos. Com 

efeito, na atribuição da licença, a administração deve fixar as normas 

de emissão, tendo em conta não só os valores máximos admissíveis 

para os vários parâmetros constantes da lei, mas também as normas de 

qualidade dos respetivos meios recetores.  

Além do mencionado, cumpre destacar que a solução adotada, pa-

ra uma eficaz proteção dos recursos hídricos, obriga, ainda, a uma 

atualização constante do conhecimento das características dos meios 

recetores, mas também de todas as descargas existentes. O que, na 

nossa opinião, não se alcança apenas com a definição legal das nor-

mas necessárias para esse efeito e com a fixação das normas de des-

carga, mas, essencialmente, com o controlo sistemático das descargas 

e a monitorização das massas de água recetoras. Na verdade, este 

meio de tutela preventivo – atribuição de licença de descarga – deve 

ser conjugado com um eficaz e eficiente sistema de fiscalização e 

inspeção, sob pena de não se alcançarem os objetivos pretendidos. 

Por outro lado, só uma monitorização e controlo adequados e re-

gulares permitirão aferir da necessidade de adoção de novas medidas 

ou a alteração das licenças concedidas. De nada vale afirmar que as 

licenças podem ser objeto de revisão, nomeadamente em caso de de-

gradação das condições do meio hídrico ou de ocorrerem alterações 

substanciais e permanentes na composição qualitativa ou quantitativa 

do efluente, nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 

226-A/2007, se a entidade licenciadora se limitar a emitir a licença, 

mas não dispuser de meios técnicos e humanos para acompanhar as 

descargas licenciadas. 

Como referimos, a licença deve ser emitida nos termos e condi-

ções previstos na Lei da Água e no Regime de Utilização dos Recur-

 
 “1. Todas as descargas para águas superficiais são controladas de acordo com a abor-

dagem combinada estabelecida no presente artigo. 

 2. São estabelecidos, ao abrigo da legislação aplicável, nos planos de gestão de bacia 

hidrográfica: 

 a) Controlos de emissões com base nas melhores técnicas disponíveis; 

 b) Valores-limite de emissão pertinentes; (...).” 

 No mesmo sentido, a alínea d) do n.º 1 do artigo 63.º estabelece que: “A atribuição dos 

títulos de utilização deve assegurar o cumprimento das normas de qualidade e das nor-

mas de descarga.”  
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sos Hídricos, cabendo à administração, tendo em conta a lei e as mas-

sas de água recetoras, nela fixar as normas concretas de descarga. Para 

esse efeito, e dependendo das águas residuais em causa, deverá obser-

var as regras contidas na diversa legislação existente, nos respetivos 

Planos de Gestão de Região Hidrográfica e em outros instrumentos de 

planeamento. Tarefa que não é fácil, pois assiste-se, neste domínio, a 

uma dispersão de diplomas legais que, no nosso entendimento, deve-

riam ser consolidados, quer para uma melhor aplicação e interpretação 

da lei, quer para permitir um melhor conhecimento das regras estabe-

lecidas. 

Na verdade, além das normas gerais, que impõem o licenciamen-

to das descargas e a que já fizemos referência, na fixação das normas 

concretas de descarga para os vários tipos de águas residuais em ques-

tão, que hão de estabelecer os limites impostos ao uso autorizado, 

haverá que atender ainda a legislação específica diversa. 

Assim, para a fixação das normas de descarga das águas residuais 

urbanas, a entidade licenciadora deverá ter em conta, além dos ins-

trumentos de planeamento já aludidos, os parâmetros e os valores es-

tatuídos no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho (cfr. art. 7.º-A).  

Não obstante, quando se justifique, poderão ser estabelecidos ou-

tros parâmetros em complemento dos aí previstos. Com efeito, o refe-

rido diploma prevê a hipótese, se necessário, de se aplicarem outros 

parâmetros constantes da lei no que concerne à proteção da qualidade 

das águas, nomeadamente os constantes do Decreto-Lei n.º 236/98, de 

1 de agosto. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 152/97, as normas de descarga 

das águas residuais urbanas podem ser fixadas de dois modos distin-

tos: pela aplicação de valores máximos de concentração dos parâme-

tros ou através da definição de uma percentagem mínima de redução 

desses parâmetros. 

Já quando se estiver perante a descarga de águas residuais indus-

triais, e sem prejuízo do definido nos instrumentos de planeamento, as 

normas de descarga a fixar deverão ter em conta o estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 236/98 e, dependendo do setor e das substâncias cons-
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tantes das águas em causa, na vária legislação avulsa existente, da 

qual já demos conta.831 Este diploma define os valores-limite de emis-

são na descarga de águas residuais em águas superficiais e do litoral, 

em águas territoriais, em águas subterrâneas e no solo, afirmando que 

as normas de descarga são fixadas individualmente para cada instala-

ção, devendo ter em consideração vários fatores, que enumera (cfr. 

art. 64.º do DL n.º 236/98).  

Por último, a fixação das normas de descarga das águas residuais 

agropecuárias obedece, tal como as águas residuais industriais, ao 

definido no Decreto-Lei n.º 236/98 e na demais legislação avulsa. 

Além disso, atendendo à especificidade das águas em questão, deverá 

observar-se o regime aplicável à gestão de efluentes pecuários, cons-

tante da Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho. 

5.1.2. Deveres do titular da licença de descarga 

Emitida a licença e fixadas as respetivas normas de descarga, que, 

obviamente, terão de ser respeitadas, sob pena da prática de ilícito 

contraordenacional ambiental muito grave ou mesmo criminal832, 

existem vários outros deveres a cumprir pelo titular da licença, que se 

revelam essenciais para a proteção dos recursos hídricos. Tais deveres 

devem estar concretamente enunciados e delimitados na emissão da 

respetiva licença, de acordo com o disposto no Regime da Utilização 

dos Recursos Hídricos (estabelecido no DL n.º 226-A/2007, de 31 de 

maio) e na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. Saliente-se, 

ainda, que o incumprimento de qualquer uma das obrigações impostas 

pelo título constitui uma contraordenação ambiental muito grave [cfr. 

art. 81.º, n.º 3, al. c), do Regime da Utilização dos Recursos Hídricos].  

Entre as várias obrigações impostas pela licença, e tendo em con-

sideração a nossa área do conhecimento, apenas nos debruçaremos 

___________ 

831 Cfr. normas de descarga no ponto 4.1.1. do Capítulo IV. 
832 Sobre a aplicação do regime contraordenacional ou penal à descarga de águas residuais 

que não cumpram os valores-limite definidos, debruçar-nos-emos no ponto 6 deste capítu-

lo. 
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sobre aquelas que nos parecem merecer maior reflexão por parte do 

pensamento jurídico. São elas, a obrigação de instalação de um siste-

ma de autocontrolo, o pagamento da taxa de utilização e, por fim, a 

prestação de caução destinada a assegurar o cumprimento das obriga-

ções constantes da licença pelo detentor do título. 

5.1.2.1. O autocontrolo 

O autocontrolo, como o próprio nome indica, consiste na análise 

do efluente levada a cabo pelo próprio titular da licença, com vista à 

verificação do cumprimento das normas de descarga estabelecidas. 

Nos termos do disposto no Regime de Utilização dos Recursos 

Hídricos, uma das obrigações do titular da licença consiste, efetiva-

mente, na instalação de um sistema de autocontrolo, de acordo com o 

que constar no respetivo título (art. 5.º, n.º 1)833, devendo o mesmo 

manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos 

de inspeção ou fiscalização (art. 5.º, n.º 4). Esta obrigação é compre-

ensível e, no nosso entendimento, perfeitamente justificada e adequa-

da, atento o objetivo último desta legislação – a proteção dos recursos 

hídricos. Ademais, quando se oferece ao licenciado a possibilidade de 

utilização do domínio hídrico para uma atividade – rejeição de águas 

residuais – que em nada contribui para a sua promoção, bem pelo con-

trário. Assim, parece-nos perfeitamente razoável a exigência do auto-

controlo da atividade licenciada. Acresce que a administração não só 

não dispõe de recursos humanos suficientes para garantir uma fiscali-

zação regular, como tem limites orçamentais, daí o enorme relevo do 

autocontrolo para uma eficiente proteção das águas. 

Nesse contexto, e com base no autocontrolo, são vários os proce-

dimentos contraordenacionais que as entidades administrativas com-

___________ 

833 De acordo com o estabelecido na Portaria n.º 1450/2007, de 12/11, a entidade licenciado-

ra deve fixar na licença vários elementos, entre os quais se destacam: a instalação de tra-

tamento necessária e os elementos de controlo do seu funcionamento; periodicidade das 

descargas; normas de descarga; instalação de um medidor de caudal; equipamento de con-

trolo e definição de programa de autocontrolo (quantidade e qualidade), com indicação 

dos locais e métodos de amostragem, parâmetros, métodos de análise e frequência [cfr. 

ponto 5, al. f), e Anexo II, ponto 3]. 
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petentes têm desencadeado, aquando da fiscalização ou inspeção das 

atividades com descargas no domínio hídrico. Este mecanismo permi-

te um controlo e a punição daqueles que incumprem, desde logo, as 

normas de descarga fixadas.  

Apesar do que acabamos de mencionar, há quem defenda a tese 

de que a disponibilização dos resultados do autocontrolo não poderá 

dar lugar à sua utilização como meio de prova para a condenação,834 

sob pena de violação do princípio nemo tenetur se ipsum accusare, 

princípio ínsito no artigo 32.º, n.º 1, da CRP. Todavia, chamado a 

pronunciar-se sobre essa interpretação, o recente acórdão do Tribunal 

da Relação de Évora, de 07/01/2020835, considerou que a utilização 

das análises laboratoriais dos efluentes, realizadas no âmbito do auto-

controlo, podem servir de fundamento para a condenação no âmbito 

do processo contraordenacional, como prova do incumprimento das 

obrigações impostas no título de utilização do domínio hídrico836. Na 

verdade, após uma análise sobre a discutibilidade da aplicação do 

princípio da não autoincriminação às pessoas coletivas (quer no âmbi-

to nacional quer a nível comunitário), e apelando aos interesses subja-

centes à legislação ambiental, em concreto às normas dos recursos 

hídricos, o referido acórdão afirma que, se esse princípio operasse de 

forma absoluta, tal implicaria uma negação não só da política ambien-

tal como do processo contraordenacional. Por outro lado, e adaptando 

ao caso concreto a jurisprudência do TJUE, o tribunal português con-

___________ 

834 Com esta opinião, e embora ao abrigo de legislação anterior, mas que se mantém atual, 

poderá ver-se LEONES DANTAS (Procurador-Geral Adjunto, que desempenhou as fun-

ções de Inspetor-Geral do Ambiente, tendo sido o presidente da Comissão Instaladora da-

quela Inspeção), o qual afirma expressamente que “Os valores fornecidos pelo utente à 

Administração não podem ser usados diretamente para efeitos sancionatórios.”, subli-

nhando, ainda, que “Apesar de o autocontrolo ser obrigatório, a única forma de pôr em 

causa os valores que derivam do mesmo resulta da intervenção das autoridades e dos 

controlos analíticos que estas entendam levar a cabo.” Cfr. “Contra-ordenações ambien-

tais – Descargas de Águas Residuais”, Revista do Ministério Público, ano 22, abril-junho 

2001, n.º 86, p. 88. 
835 Cfr. acórdão proferido no processo n.º 488/19.6T9STR.E1, disponível em www.dgsi.pt.  
836 Contraordenação ambiental muito grave prevista e punida pela alínea c) do n.º 3 do artigo 

81.º do Decreto-Lei n.º 226-A/ 2007, de 31/05 – incumprimento das obrigações impostas 

pelo título.   
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siderou que a disponibilização dos dados laboratoriais constituem fac-

tos não sujeitos a qualquer segredo ou privacidade, pelo que a sua 

transmissão não viola o privilégio contra a autoincriminação. Com 

efeito, o Tribunal da Relação de Évora, lançando mão do acórdão Or-

kem837, proferido no âmbito do direito da concorrência, que entendeu 

não ocorrer a violação do princípio da autoincriminação relativamente 

a “questões que apenas se destinam a obter informações factuais so-

bre o funcionamento do sistema de troca de informações e de estatís-

ticas”, considerou que a entrega dos relatórios de autocontrolo limita-

se a transmitir factos, não implicando, por isso, a violação do privilé-

gio contra a autoincriminação.838 Assim, concluiu que a utilização dos 

resultados do autocontrolo é perfeitamente admissível para fundamen-

tar a condenação de uma empresa, no âmbito de um processo contra-

ordenacional, por violação das normas de descarga. Deste modo, é 

inegável a importante contribuição deste acórdão para a aplicação 

efetiva das normas ambientais e, in casu, para a proteção do domínio 

hídrico. 

Não obstante a sua relevância, e com o devido respeito, parece-

nos que a argumentação utilizada poderia e deveria ter sido diferente. 

Em primeiro lugar, porque a decisão do TJUE invocada foi proferida 

no âmbito do direito da concorrência, e apenas quanto a determinados 

factos, podendo o direito à não autoincriminação ser alvo de decisão 

diversa noutro domínio.839 Em segundo lugar, porque, na nossa opini-

ão, pelo facto de o legislador prever expressamente que o titular da 

___________ 

837 Acórdão de 18/10/1989, processo 374/87, Orkem versus Comissão. 
838 Nesta decisão, embora o TJUE reconheça o direito das pessoas coletivas à não autoincri-

minação, faz uma interpretação restritiva desse direito, nele compreendendo apenas o di-

reito a não declarar contra si mesmo e a não se confessar culpada, deixando de fora a dis-

ponibilização, ainda que forçada, de documentos ou elementos similares. 
839 A propósito sublinhe-se que, muito recentemente, o Tribunal Constitucional julgou in-

constitucional, por violação do princípio nemo tenetur se ipsum accusare, a interpretação 

dos artigos 61.º, n.º 1, alínea d), 125.º e 126.º, n.º 2, alínea a), todos do Código de Proces-

so Penal, de acordo com a qual os documentos fiscalmente relevantes obtidos ao abrigo 

do dever de cooperação pela inspeção tributária, durante a fase de inquérito de um pro-

cesso criminal pela prática de um crime fiscal desencadeado contra o contribuinte inspe-

cionado e sem o prévio conhecimento ou decisão da autoridade judiciária competente, 

podem ser utilizados como prova no processo (cfr. acórdão do TC proferido no processo 

n.º 298/2019, de 15/05/2019). 
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licença deve instalar um sistema de autocontrolo e manter um registo 

atualizado para efeitos de inspeção e fiscalização (cfr. art. 5.º, n.os 1 e 

4, do DL n.º 226-A/2007), são normas com conteúdo suficiente para 

afastar, de per se, a invocação do princípio da não autoincriminação. 

Com efeito, a licença é concedida, com a assunção de determinadas 

obrigações, entre as quais se encontra o autocontrolo para efeitos de 

fiscalização e inspeção. Na verdade, de acordo com o estipulado le-

galmente, a própria licença impõe as condições e obrigações em maté-

ria de autocontrolo e reporte, de modo a permitir a monitorização dos 

parâmetros de qualidade e quantidade, sendo que, em determinados 

casos, os utilizadores estão mesmo obrigados a realizar campanhas de 

análise da qualidade das águas do meio recetor. Ora, se tais análises, 

efetuadas propositadamente para aferir do cumprimento das obriga-

ções impostas pela licença, no âmbito de um quadro legal que expres-

samente o prevê, não pudessem ser utilizadas ao abrigo do invocado 

princípio da não autoincriminação, isso obliteraria, no nosso entendi-

mento, a legislação para a proteção das águas e as condições de atri-

buição da licença.  

Uma última nota que importa fazer, a respeito do autocontrolo, e 

que nos parece relevante, consiste na ausência legal a uma referência 

ao período durante o qual o licenciado está obrigado a manter o regis-

to atualizado dos valores do autocontrolo. É certo que, no âmbito da 

emissão da licença, a entidade administrativa determina a obrigatorie-

dade de reporte dos resultados do autocontrolo com uma determinada 

periodicidade. Mas, se o licenciado não cumprir com a referida obri-

gação, e apesar de se sujeitar a uma contraordenação por incumpri-

mento das condições impostas pela licença, a administração não tem 

como conhecer o eventual não cumprimento das normas de descarga. 

Por isso, na nossa opinião, deveria o legislador, de iure condendo, 

prever e impor um determinado período para a conservação dos regis-

tos do autocontrolo.  
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5.1.2.2. A taxa de descarga, legalmente denominada Taxa de 

Recursos Hídricos 

A regulamentação normativa das descargas, em conjugação com 

a atribuição da licença, constitui um instrumento preventivo com vá-

rias vantagens, mas que não deve olvidar outros mecanismos ou técni-

cas, de modo a potenciar o seu efeito. De facto, ao estipular regras de 

descarga, o legislador pode fixar valores-limite de emissão e normas 

de qualidade do meio recetor, as quais, em conjunto, permitirão alcan-

çar de modo mais eficiente a proteção do domínio hídrico. Todavia, é 

imprescindível, como referimos, a existência de um planeamento ade-

quado, para um conhecimento rigoroso das águas, e um controlo (fis-

calização) eficazes. Ademais, por si só, a atribuição da licença não 

dispõe de qualquer estímulo ao melhoramento contínuo da qualidade 

das águas, nem à sua utilização eficiente, necessitando, por isso, de 

ser conjugada com outros instrumentos, como são exemplo os instru-

mentos económicos e financeiros. Os preços, os impostos e as taxas 

são os mais habituais.840  

5.1.2.2.1. Função e objetivos 

A tributação ambiental, como afirma a doutrina, mostra-se bas-

tante interessante, podendo desempenhar uma dupla função. Por um 

lado, funcionar como uma medida preventiva, contribuindo para a 

proteção do ambiente, incentivando a redução da poluição ou o con-

___________ 

840 Não cabe no escopo do nosso trabalho analisar a diferença entre os impostos, as taxas, as 

contribuições financeiras ou a atribuição de benefícios fiscais, bem como sobre quais são 

os instrumentos fiscais mais adequados para cumprir as funções públicas de tutela ambi-

ental relativamente a cada um dos componentes do ambiente. E também não analisare-

mos, no domínio da proteção das águas, qual é a natureza jurídica do meio elegido. 

 Para um estudo aprofundado sobre a utilização da tributação ambiental como instrumento 

de proteção do ambiente, poderá ver-se, entre outros, JIMÉNEZ VARGAS, Pedro Jesús, 

Los Tributos y la Protección del Medio Ambiente, Aranzadi, 1.ª edição, 2017; SOARES, 

Cláudia Dias, “O Imposto Ambiental – Direito Fiscal do Ambiente”, Cadernos Cedoua, 

Almedina, 2002, e O Imposto Ecológico – Contributo para o Estudo dos Instumentos 

Económicos de Defesa do Ambiente, col. Studia Iuridica, n.º 58, Coimbra Editora, 2001; 

VAQUERA GARCÍA, A., Fiscalidad y médio ambiente, Lex Nova, 1999. 
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sumo dos recursos naturais; por outro, pode desempenhar uma função 

de reparação, quando se utilizam os valores cobrados para reparar os 

danos ocorridos. Em ambas as situações, em conformidade com o 

princípio do poluidor-pagador.841  

Neste contexto, ao abrigo do princípio do valor económico da 

água842, e tendo ainda em consideração, entre outros, o princípio do 

poluidor-pagador, a Lei da Água, que transpõe a DQA para a legisla-

ção nacional, não poderia deixar de contemplar a questão económica e 

financeira inerente à utilização dos recursos hídricos, que o normativo 

comunitário, como tivemos oportunidade de ver, impõe no que respei-

ta aos utilizadores dos serviços hídricos (cfr. art. 9.º da DQA)843. Na 

verdade, o direito da União Europeia vincula os utilizadores de servi-

ços hídricos ao pagamento de um preço, com o fim de assegurar a 

amortização dos custos desses serviços em termos ambientais e de 

recursos.  

Ora, impõe-se sublinhar que, embora a utilização de instrumentos 

económicos para a proteção da água estivesse já legalmente prevista 

___________ 

841 Neste sentido, inter alia, LÓPEZ DÍAZ, A., “Tributación medioambiental en España a 

nível subcentral: CC.AA. e CC.LL”, Dereito, vol. 22, 2013, pp. 227-228; e CARRERAS 

MANERO, Olga e MIGUEL ARIAS, Sabina, “Panorama de la tributación medioambien-

tal sobre vertidos a las aguas en España”, Actualidad Jurídica Ambiental, n.º 65, fevereiro 

de 2017. 
842 “Por força do qual se consagra o reconhecimento da escassez atual ou potencial deste 

recurso e a necessidade de garantir a sua utilização economicamente eficiente, com a re-

cuperação dos custos dos serviços de águas, mesmo em termos ambientais e de recursos, 

e tendo por base os princípios do poluidor-pagador e do utilizador pagador” [cfr. al. d) 

do n.º 1 do art. 3.º da LA).  
843 Como demos conta no ponto 4.4. do Capítulo III. 

 A DQA impõe que os Estados-membros utilizem instrumentos económicos na gestão dos 

recursos hídricos. Em concreto, a diretiva estabelece que deve atribuir-se um valor eco-

nómico aos custos dos serviços hídricos, assegurando que os mesmos são suportados pe-

los respetivos utentes desses serviços, com vista a garantir um uso eficiente da água e, 

simultaneamente, a alcançar o bom estado ecológico de todas as massas de água. 

 Não obstante, como demos conta, a avaliação económica e as medidas de fixação de 

preços e recuperação dos custos é um dos principais problemas no que respeita à imple-

mentação da DQA, pois é difícil encontrar métodos para o cálculo dos custos, nomeada-

mente dos custos ambientais e de escassez do recurso. 
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no nosso ordenamento jurídico desde a década de 90 do século XX844, 

o certo é que apenas viria a ter aplicação efetiva muito depois da 

transposição da DQA. De facto, com a aprovação da Lei da Água es-

tatui-se o atual regime económico e financeiro dos recursos hídricos, 

no Capítulo VII (cfr. arts. 77.º a 83.º). Esse regime apenas em 2008 

veio a ser regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de ju-

nho,845 e alvo de esclarecimento pelo Despacho n.º 484/2009, do Mi-

nistro do Ambiente.846  

Analisados os referidos diplomas, importa salientar que o legisla-

dor português foi mais ambicioso do que resulta, a este propósito, da 

DQA. Com efeito, a nossa lei prevê não só a aplicação de tarifas aos 

utilizadores dos serviços hídricos847, na senda da DQA, como, ainda, a 

imposição de taxas aos utilizadores do domínio público hídrico – a 

denominada Taxa de Recursos Hídricos848 – e a possibilidade de cele-

___________ 

844 Com a publicação do Decreto-Lei n.º 70/90, de 2/03, estabeleceu-se que as utilizações do 

domínio público hídrico, onde se incluía a rejeição de águas residuais, independentemente 

da natureza e personalidade jurídica do utilizador, estavam sujeitas ao pagamento de uma 

taxa de utilização destinada ao financiamento de investimentos de proteção e melhoria 

dos recursos hídricos e à cobertura das suas despesas de exploração. E, ainda, que os be-

neficiários de saneamento estavam sujeitos ao pagamento de uma taxa de exploração, 

conservação e beneficiação (cfr. arts. 21.º e 22.º).  

 Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 47/94, de 22/02, procedeu a uma reformulação do modo de 

financiamento da política da água, e, consagrando os princípios do poluidor-pagador e do 

utilizador-pagador, responsabilizou os beneficiários dos recursos hídricos pela sua correta 

gestão e utilização, criando um fundo para ser utilizado no financiamento de ações com 

vista à proteção e melhoria dos recursos hídricos. 
845 Diploma que, entretanto, foi alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2017, de 

03/05. 
846 Despacho interpretativo, publicado na 2.ª série do Diário da República, de 9/01/2009.  

 O aludido despacho fixa normas de orientação, com vista à aplicação da Taxa de Recur-

sos Hídricos (TRH) de forma homogénea por todo o país, e refere-se à forma como deve 

ser efetuada a repercussão da taxa sobre os utilizadores finais.  
847 Nos termos dos artigos 20.º a 23.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, as tarifas dos serviços 

públicos de águas, a que estão sujeitos todos os utilizadores desses serviços, destinam-se 

a assegurar a recuperação dos custos desses serviços em condições de eficiência, bem 

como o equilíbrio económico e financeiro das entidades gestoras. 
848 Não há entendimento unânime quanto à natureza jurídica da denominada “Taxa de Recur-

sos Hídricos”, existindo inúmeras reflexões sobre a vexatio questio da distinção entre os 

tributos “imposto” e “taxa”, cuja investigação não cabe no escopo do nosso trabalho. 
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bração de contratos-programa com apoio financeiro à realização de 

investimentos em determinadas áreas, como, por exemplo, na introdu-

ção de novas tecnologias, com vista a maximizar a eficiência na utili-

zação da água e a diminuição do potencial contaminante das descar-

gas. 

Em face do exposto, cumpre referir que, de acordo com o regime 

económico em vigor, e de modo a promover-se a utilização sustentá-

vel dos recursos hídricos, deve proceder-se à internalização da dimen-

são económica no processo de gestão das águas, onde se enquadra a 

matéria das descargas de águas residuais, objeto do nosso estudo. Nes-

te quadro, a Lei da Água estabelece que, por força da obtenção da 

licença de utilização e do respetivo exercício inerente à mesma, é de-

vida uma taxa de recursos hídricos [cfr. art. 67.º, n.º 4, al. a), da LA]. 

 
 Para um estudo do tema, pode ver-se, inter alia, SOARES, com várias citações quer para 

a doutrina quer para a jurisprudência, referindo-se à importância dos impostos e das taxas 

como meios ao serviço da política ambiental, apresentando a noção de cada um deles e as 

principais diferenças e afirmando que as taxas no domínio do ambiente podem ser de cin-

co espécies: “taxas sobre a poluição”; “taxas administrativas lato sensu”; “taxas sobre os 

produtos”; “taxas devidas por licenças”; e “taxas devidas pela utilização do domínio pú-

blico”. Esta autora considera que as “taxas sobre a poluição” se enquandram, “segundo a 

classificação tradicional, nas taxas de utilização, na medida em que representam paga-

mentos feitos em contrapartida do uso do domínio público.” No seu entendimento, este 

tipo de taxa trata-se de “um preço por poluir”, que usufrui da “vantagem de integrar um 

estímulo à redução das emissões poluentes, ao tornar clara a ligação entre o custo a su-

portar pelo sujeito e a poluição por ele gerada.” Parecendo-nos, assim, resultar da sua 

análise, que a “Taxa de Recursos Hídricos” constituirá, em princípio, uma taxa, e, dentro 

da classificação das taxas que apresenta, uma “taxa sobre a poluição”. Cfr. SOARES, 

Cláudia Dias, op. cit., 2001, pp. 148-175.  

 Todavia, há jurisprudência que classifica a TRH como uma contribuição especial de 

carácter unilateral e não como uma verdadeira taxa, como são exemplo os acórdãos do 

Supremo Tribunal Administrativo (STA) de 26/11/2013 (proc. n.º 01254/13) e do Tribu-

nal Administrativo Central Sul, de 11/04/2013 (proc. n.º 08574/12), ambos em 

www.dgsi.pt. Mas há também quem a considere uma verdadeira taxa, como é o caso do 

mais recente acórdão do STA de 17/02/2016 (proc. n.º 0458/15), in www.dgsi.pt. Efeti-

vamente, este último acórdão do STA entende que a TRH, correspondendo a uma contra-

prestação pela utilização de um bem do domínio público – a água –, e proporcionando a 

receita obtida a proteção desse mesmo recurso, tal é suficiente para a classificar como 

uma taxa. Acrescentando, na esteira do que vem sendo o entendimento do Tribunal Cons-

titucional, que a sinalagmaticidade exigida pela natureza da taxa, no que respeita ao valor 

cobrado e a utilização do bem público, não tem de corresponder a uma equivalência eco-

nómica rigorosa. 

http://www.dgsi.pt/
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Assim, a taxa de recursos hídricos prevista no nosso ordenamento 

jurídico é um instrumento económico e financeiro que visa imputar, 

ao beneficiário da utilização do domínio público hídrico, o custo am-

biental inerente às atividades suscetíveis de causar um impacte nega-

tivo nos recursos hídricos, bem como os custos administrativos ine-

rentes ao planeamento, à gestão, à fiscalização e à garantia da quanti-

dade e, essencialmente, in casu, da qualidade das águas. 

Podemos afirmar que são dois os principais objetivos do regime 

económico e financeiro instituído sobre os recursos hídricos, em parti-

cular sobre a rejeição de águas residuais. São eles, promover a utiliza-

ção racional da água e internalizar os custos decorrentes das ativida-

des suscetíveis de causar impacte negativo no estado das massas de 

água, em conformidade com os princípios da utilização sustentável 

dos recursos hídricos e da equivalência849 (cfr. art. 2.º do DL n.º 

97/2008). Ou seja, por um lado, incentiva-se o uso racional da água, 

por outro, geram-se receitas, através da imposição de uma taxa sobre 

as descargas, de modo a cobrir os custos ambientais e ainda, no caso 

do serviço público de saneamento, de forma a recuperar os custos dos 

serviços prestados, tudo com o intuito de ajudar a melhorar a qualida-

de dos recursos hídricos.  

Com efeito, o propósito da utilização da taxa de recursos hídricos 

consiste em incutir a noção de que o montante a pagar é proporcional 

à utilização efetuada, com o fim de estimular a eficiência e alterar os 

comportamentos. Além disso, existindo custos ambientais provocados 

pela utilização do domínio hídrico, como ocorre com a rejeição de 

águas residuais – a poluição –, é crucial que esses custos sejam impu-

tados a quem os provocou. Deste modo, podemos afirmar que a fina-

lidade da taxa de descarga não é tanto a de obter, por obter, uma recei-

ta para a administração pública, mas antes a de promover um uso efi-

ciente e, ao mesmo tempo, utilizar esses montantes para proteger e 

recuperar os recursos hídricos (finalidade extrafiscal primordial). Tra-

ta-se de utilizar a economia, aplicando as normas tributárias.  

___________ 

849 O princípio da equivalência determina que o utilizador deve contribuir na medida do 

custo que imputa à comunidade ou na medida do benefício que a comunidade lhe propor-

ciona, em concretização do princípio do poluidor-pagador ou do utilizador-pagador. 
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Dito de outro modo, podemos afirmar que a internalização da di-

mensão económica, no processo de gestão das águas e, in casu, a in-

ternalização dos custos decorrentes das atividades suscetíveis de cau-

sar impacte negativo no domínio hídrico, bem como a recuperação 

dos custos inerentes à prestação de serviços públicos de abastecimento 

de água e saneamento, que garantam o estado das águas, é não só 

obrigatória nos termos da lei, como vital para a proteção dos recursos 

hídricos. 

5.1.2.2.2. O montante e o pagamento da Taxa de 

Recursos Hídricos 

A Taxa de Recursos Hídricos (TRH), em ordem a cumprir as fun-

ções pretendidas, deve ser calculada de forma a incorporar, de modo 

efetivo e real, os custos ambientais de precaução e de prevenção dos 

danos ambientais, não devendo ser proporcional apenas quanto aos 

danos provocados, o que não só é difícil de calcular, como conta ainda 

com o “travão” decorrente do princípio do valor social da água (o qual 

afirma que todos devem ter acesso aos serviços de abastecimento e 

saneamento para satisfação das necessidades básicas), bem como com 

o lobby dos setores da indústria e agricultura, que reclamam, constan-

temente, preços baixos. Além disso, e embora com pequena dimensão 

ao nível da contaminação, cumpre, ainda, referir que estão previstas 

algumas exceções ao pagamento da TRH. De facto, estão isentas do 

pagamento desta taxa as descargas provenientes de habitações isola-

das com soluções próprias de tratamento de águas residuais, bem co-

mo as descargas provenientes de aglomerados urbanos com dimensão 

até 200 habitantes, e desde que as respetivas águas residuais não con-

tenham efluentes industriais (cfr. art. 8.º, n.º 6, do DL n.º 97/2008). 

Atentemos, agora, sobre os principais normativos relativos à taxa 

sobre a descarga de águas residuais.  

Conforme já referido, a Lei da Água estabelece que, obtido o títu-

lo de utilização, é devida a TRH pelo impacte negativo 

da atividade autorizada no meio hídrico, competindo à APA a sua 

aplicação. Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 97/2008 estabelece que, na 
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falta de título de utilização, também será devida a TRH, a qual, nesses 

casos, será apurada oficiosamente por métodos indiretos (cfr. art. 13.º, 

n.º 1).  

Deste modo, as descargas de águas residuais estão sujeitas ao pa-

gamento da TRH,850 sendo sujeitos passivos da mesma todas as pes-

soas, singulares ou coletivas, estejam ou não munidas da necessária 

licença de rejeição, em conformidade com o princípio do poluidor-

pagador.  

A este propósito, cumpre realçar, no entanto, que o sujeito a quem 

a lei pretende imputar os custos pode não ser aquele que efetivamente 

os vai pagar, como ocorre nas situações em que esse sujeito consegue 

transferir para outros esse encargo. Por exemplo, a TRH que se aplica 

a uma indústria de fabrico de papel, pela rejeição das suas águas resi-

duais, pode ser repercutida no preço do papel ao consumidor final. 

Todavia, esta repercussão não nos parece contrária ao princípio do 

poluidor-pagador, pois, in fine, poderá contribuir para uma diminuição 

do consumo do papel, produto gerador de poluição hídrica. Por sua 

vez, no que concerne ao saneamento, em que a taxa é devida pelas 

entidades gestoras (sujeito passivo da TRH), e atento o intuito da 

TRH na aplicação do princípio do poluidor-pagador ou do utilizador-

pagador, a lei prevê expressamente que aquelas devem repercutir de 

forma equitativa o valor dessa taxa, conjuntamente com todos os en-

cargos económicos assumidos, nas tarifas851 a pagar pelos utilizadores 

finais ligados ao sistema coletivo. Solução que nos parece perfeita-

mente adequada, e em conformidade com o direito da União Europeia, 

pois, doutro modo, não se alcança a alteração de comportamentos de-

sejada, nem se aplica o princípio do utilizador-pagador. Contudo, e 

uma vez mais, reitera-se que só encontrando um valor económico 

adequado para compensar os custos ambientais e de escassez do re-

curso se dará um sinal adequado aos poluidores e utilizadores da água, 

o que, sabemos, não é fácil na nossa economia, em que, muitas vezes, 

___________ 

850 O pagamento da TRH devida é efetuado, por regra, no ano seguinte àquele a que a taxa 

respeite (cfr. art. 16.º, n.º 1, do DL n.º 97/2008, de 11/06).  
851 Conforme já referido, compete à ERSAR a regulação das tarifas dos serviços públicos de 

abastecimento de água e saneamento (cfr. ponto 5 do Capítulo V). 
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ainda se privilegia o crescimento económico em detrimento da prote-

ção do ambiente.  

De qualquer modo, importa sublinhar que a TRH, incidindo sobre 

a carga contida nas águas residuais descarregadas no meio hídrico852, 

é um custo que, progressivamente, cremos, estimulará a alteração do 

comportamento dos agentes económicos, os quais procurarão ser mais 

eficientes, contribuindo, desse modo, para a preservação dos recursos 

hídricos. Assim, é importante que a TRH traduza de forma cada vez 

mais real e efetiva os custos ambientais.  

Finalmente, refira-se que as receitas resultantes da cobrança das 

TRH são atribuídas em 50% para o Fundo Ambiental e em 50% para a 

APA, devendo ser aplicadas no financiamento das atividades apoiadas 

pelo Fundo Ambiental, e na cobertura dos custos incorridos na gestão 

dos recursos hídricos, objeto de utilização e proteção.  

5.1.2.3. A prestação de caução 

A emissão da licença de descarga de águas residuais implica, por 

regra, a prestação de uma caução,853 destinada, de acordo com a lei, a 

assegurar a recuperação de eventuais danos ambientais causados nos 

recursos hídricos.854 Só não é assim no caso de a mesma ser dispensa-

da, ou se for apresentada apólice de seguro.  

A imposição, ao titular da licença de descarga, de um dever de 

prestação de caução, para garantia da reparação de danos que possa 

causar aos recursos hídricos, parece-nos uma norma de aplaudir, no 

âmbito da política de gestão das águas, designadamente no que respei-

ta à sua proteção face às descargas de águas residuais. Todavia, e ape-

sar de estarmos de acordo com a solução de princípio, as normas con-

___________ 

852 Calculando-se através da aplicação de um valor base, em €/m3, à quantidade de determi-

nados poluentes contidos na descarga, expressa em quilograma (cfr. art. 8.º do DL n.º 

97/2008). 
853 Que poderá ser prestada por depósito em dinheiro ou mediante garantia bancária. 
854 De acordo com o previsto nos artigos 22.º, n.º 2, 49.º, n.º 2, e no Anexo I, todos do Decre-

to-Lei n.º 226-A/2007, de 31/05. 
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cretamente estipuladas a este respeito merecem, no nosso entendimen-

to, uma reflexão crítica.  

Desde logo, no que concerne às regras relativas ao montante e à 

razão da constituição da caução. Com efeito, o n.º 2 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, enquadrado no Capítulo I (Títulos de 

Utilização de Recursos Hídricos) afirma que a prestação de caução 

deve ser “destinada a assegurar o cumprimento das obrigações” 

constantes da licença, “cujo regime e montante constam do anexo I”. 

Por sua vez, o n.º 2 do artigo 49.º do mesmo diploma, integrado no 

Capítulo II (Utilizações), estabelece que a caução deve garantir:“o 

pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros 

ou omissões de projeto relativamente à drenagem e tratamento de 

efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamen-

tares a ele aplicáveis”, remetendo, de igual modo, para os termos 

constantes do Anexo I. Finalmente, compulsado o Anexo I, verifica-se 

que, sob a denominação de “Caução para recuperação ambiental”, o 

legislador prevê que a mesma é determinada pela APA e deve corres-

ponder a “um valor entre 0,5% e 2% do montante investido na obra, a 

fim de garantir a recuperação de eventuais danos ambientais causa-

dos nos recursos hídricos”855, não especificando a lei qual a “obra” 

que deve servir de referência para apurar o montante da caução. No 

entanto, uma vez que uma das condições para a atribuição da licença 

consiste em assumir a responsabilidade pelos processos de tratamento, 

e tendo em consideração a redação do n.º 2 do artigo 49.º do aludido 

diploma, parece-nos que a “obra” em questão se referirá à instalação 

de tratamento das águas residuais. Esta dedução é-nos confirmada 

pela análise dos montantes determinados para a prestação de caução 

constantes de vários títulos de utilização do domínio hídrico relativos 

a rejeição de águas residuais. Ora, esta forma de cálculo parece-nos 

inadequada, por três razões. Primeiro, porque o legislador não especi-

fica a que “obra” se refere. Em segundo, porque os montantes da cau-

ção são de valor bastante reduzido para fazer face ao pretendido pelo 

legislador, isto é, a recuperação ambiental dos recursos hídricos que 

tenham sido alvo de danos. Terceiro, porque o critério do investimen-

___________ 

855 Cfr. ponto 2 da alínea a) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31/05. 
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to da “obra” não avalia qualquer potencial de danos que um determi-

nado operador, pela atividade que desempenha, pode representar, sen-

do esse o valor que deveria ser apurado, atendendo ao intuito da nor-

ma. Assim, tendo em consideração as razões expendidas, entendemos 

que, de iure condendo, o valor da caução não deveria ser determinado 

em função do custo da instalação, mas sim em função de uma avalia-

ção do risco de poluição hídrica derivado da atividade desenvolvida 

por cada utilizador. 

No que respeita à razão que subjaz à prestação da caução, tendo 

em atenção o conteúdo de todas as normas analisadas e devidamente 

concatenadas, parece-nos que a mesma servirá para dar resposta à 

recuperação de danos ambientais causados aos recursos hídricos. Por 

isso, e em consequência, o teor do n.º 2 do artigo 49.º deverá ser cor-

rigido, pois o seu texto é mais redutor do que o pretendido.  

Outra questão a que, segundo o nosso entendimento, o legislador 

não deu a melhor resposta prende-se com a possibilidade de dispensa 

da prestação de caução. A lei prevê duas situações de dispensa. Uma 

primeira, para as utilizações que não sejam suscetíveis de causar qual-

quer impacte negativo nos recursos hídricos, o que dificilmente se 

vislumbra no que concerne às licenças de rejeição de águas residuais. 

Uma segunda, para os casos em que o licenciado demonstre ter consti-

tuído uma garantia financeira para os efeitos do regime jurídico da 

responsabilidade por danos ambientais, que englobe a utilização em 

causa, e cujo montante seja equivalente ou superior ao determinado 

para a caução.  

Assim, cumpre analisar a segunda causa de dispensa da prestação 

de caução. Esta hipótese foi introduzida em 2010,856 depois da trans-

posição da Diretiva 2004/35/CE,857 levada a cabo pelo Decreto-Lei n.º 

147/2008, de 29 de julho, com o objetivo, segundo o legislador, de 

“diminuir custos nas situações em que os utilizadores de recursos 

___________ 

856 Alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, introduzida pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 

02/07. 
857 Diretiva que estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais. 
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hídricos necessitam de prestar garantias”.858 Ora, importa sublinhar 

que o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais, esta-

belecido pelo Decreto-Lei n.º 147/2008, veio impor, a um conjunto de 

operadores, a obrigação de constituírem garantias financeiras que lhes 

permitam assumir a responsabilidade ambiental inerente à atividade 

que desenvolvem, aí se incluindo os danos causados às águas. Por 

isso, nestas situações, manter a obrigatoriedade da prestação de cau-

ção prevista no Decreto-Lei n.º 226-A/2007 tratar-se-ia, no nosso en-

tendimento, de uma sobreposição injustificada. Assim, e independen-

temente do invocado propósito de diminuição de custos, entendemos 

que a referida alteração se impunha, sob pena de haver duas garantias 

com a mesma finalidade. De qualquer modo, a alteração introduzida 

não nos parece ter sido a mais adequada, nomeadamente para os ope-

radores que estão obrigados a dispor de garantia financeira no âmbito 

do regime da responsabilidade ambiental. Com efeito, a dispensa da 

prestação de caução é um processo de análise casuística, que obriga à 

elaboração de um requerimento do titular da licença para esse efeito, 

sendo esta uma possibilidade (e direito) que a maior parte dos seus 

destinatários desconhece, e que carece de uma apreciação concreta da 

situação por parte da administração. Ora, para evitar a duplicação de 

garantias, de custos, bem como a análise de procedimentos, parece-

nos que, pelo menos no que respeita aos operadores obrigados a dis-

por de garantia financeira, melhor seria que a lei estabelecesse a dis-

pensa automática da prestação da caução.  

5.2. LICENÇA AMBIENTAL VERSUS LICENÇA DE DESCARGA 

Nos termos da alínea ii) do artigo 3.º do Regime das Emissões 

Industriais (REI),859 comummente chamado de Regime de Licencia-

mento Ambiental, a licença ambiental é definida como a: 

___________ 

858 Cfr. preâmbulo do Decreto-Lei n.º 82/2010, de 02/07. 
859 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30/10, e retificado pela Declaração de Reti-

ficação n.º 45-A/2013 de 29/10, diploma que procedeu à transposição da Diretiva 

2010/75/UE. 
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 “decisão que visa garantir a prevenção e o controlo in-

tegrados da poluição proveniente das instalações que 

desenvolvem uma ou mais atividades constantes do ane-

xo I, estabelecendo as medidas destinadas a evitar, ou se 

tal não for possível, a reduzir as emissões para o ar, 

água e solo, a produção de resíduos e a poluição sonora, 

constituindo condição necessária da exploração dessas 

instalações”.  

Com efeito, de modo a evitar ou a minimizar os efeitos nefastos 

de determinadas atividades860 e a transferência dos problemas ambien-

tais de um meio para o outro, instituiu-se um regime próprio e especí-

fico de prevenção e controlo integrados da poluição, consubstanciado 

na licença ambiental. Deste modo, as instalações abrangidas pelo REI 

apenas podem ser exploradas mediante a prévia obtenção de uma li-

cença ambiental. 

Esta licença, tal como a licença de descarga, é um ato administra-

tivo autorizativo,861 cujo objetivo consiste em garantir a prevenção e o 

controlo integrados da poluição com origem nas instalações por si 

abrangidas. Assim, e à semelhança da licença de descarga, estamos 

 
 Inicialmente, o regime jurídico da prevenção e controlo integrados da poluição, adotado 

pela Diretiva 96/61/CE, foi transposto para o ordenamento jurídico português pelo Decre-

to-Lei n.º 194/2000, de 21/08, o qual foi posteriormente revogado pelo Decreto-Lei n.º 

173/2008, de 26/08, tendo o regime PCIP passado a constar do referido diploma. Final-

mente, em 2013, o Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30/08, no quadro da reformulação da 

prevenção e controlo integrados da poluição, aprovado pela Diretiva 2010/75/UE, proce-

deu à revogação do Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26/08. 
860 Atividades económicas a que se associa um risco de poluição significativo, nomeadamen-

te aquelas que envolvem elevadas descargas de águas residuais, a incineração de resíduos 

ou a emissão de poluentes provenientes das grandes instalações de combustão. 

 De acordo com o artigo 2.º do REI, as atividades abrangidas são as previstas no Anexo I 

ao diploma, as que usam solventes orgânicos e com limiares de consumo superiores aos 

previstos no Anexo VII, e ainda as de incineração e de coincineração de resíduos. Nas 

atividades previstas estão incluídos vários tipos de indústrias e agropecuárias com descar-

gas de efluentes e, ainda, as instalações de tratamento de águas residuais não abrangidas 

pelo Decreto-Lei n.º 152/97, de 19/06, das instalações que desenvolvam as atividades 

previstas no Anexo I. 
861 Sobre a natureza jurídica da licença ambiental, classificando-a como ato administrativo 

prévio, ainda que referindo-se ao regime jurídico inicial constante do Decreto-Lei n.º 

194/2000, mas que se mantém válida, pode ver-se, v. g., FIGUEIREDO DIAS, José Edu-

ardo, “A Licença Ambiental no Novo Regime da PCIP”, Revista CEDOUA, 1/2001, pp. 

68-70. 
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face a um instrumento preventivo que tem como finalidade evitar le-

sões ao meio ambiente. Porém, enquanto a licença de descarga se li-

mita a prevenir os danos causados ao domínio hídrico, a licença ambi-

ental é mais ampla, abrangendo vários componentes do ambiente. 

Com efeito, o REI reúne as normas relativas à prevenção e controlo 

integrados da poluição proveniente de certas atividades, bem como as 

normas para controlo das emissões para o ar, para a água e para os 

solos, refletidas em diversos diplomas legais, de modo a evitar a trans-

ferência dos problemas de um meio para o outro e a promover a pro-

teção do ambiente no seu todo.  

Deste modo, e em síntese, as instalações abrangidas pelo REI só 

podem ser exploradas após a emissão de licença ambiental, sendo 

esta, conforme já mencionado, uma condição necessária da exploração 

dessas instalações (cfr. arts. 5.º, n.º 1, e 11.º, n.º 1, ambos do REI).  

Assim sendo, a avaliação, no âmbito do procedimento de emissão 

da licença ambiental, terá de contemplar, entre o mais, as descargas da 

instalação, justificando-se, portanto, a sua abordagem no nosso traba-

lho. Todavia, como resulta, desde logo, do disposto no artigo 6.º do 

REI (com a epígrafe “Simplificação da licença”), mais precisamente 

do seu n.º 4862, nem todos os licenciamentos são integrados na licença 

ambiental. De facto, este regime, apesar de proceder à consolidação 

de vários diplomas legais específicos, prevê, ainda, a sua articulação 

com outros regimes jurídicos coexistentes, como é o caso relativo à 

proteção das águas. Daí que continuem a existir, a par da licença am-

biental, autónoma e concomitantemente, os respetivos títulos de utili-

zação do domínio hídrico – licenças de descarga –, bem como a ine-

rente obrigação do pagamento da taxa de descarga devida ao abrigo 

desse licenciamento.  

Na verdade, apesar do REI promover a avaliação conjunta de to-

das as emissões causadas pela instalação, refletindo-as na emissão da 

licença ambiental, o operador terá também de cumprir as condições de 

___________ 

862 O n.º 4 do artigo 6.º do REI dispõe: “O disposto no presente artigo não prejudica a obri-

gação de pagamento e cobrança das taxas devidas ao abrigo dos regimes de licencia-

mento aplicáveis.” 
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licenciamento especificamente estabelecidas no que respeita à licença 

de descarga [cfr. art. 7.º, n.º 1, al. a), e art. 25.º, ambos do REI]. A este 

propósito, a lei estabelece expressamente que os títulos de utilização 

dos recursos hídricos necessários para a exploração da instalação são 

anexados à licença ambiental e mantêm-se em vigor como títulos au-

tónomos e independentes da referida licença, regendo-se pelo diploma 

que estabelece o regime da utilização do domínio hídrico, isto é, o já 

mencionado Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.  

Por sua vez, no que concerne às instalações que disponham de 

efluentes pecuários, o REI prevê que a emissão da licença apenas terá 

lugar após a aprovação, ou a aprovação condicional, do Plano de Ges-

tão de Efluentes Pecuários, previsto no novo regime do exercício da 

atividade pecuária aprovado pelo Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de 

junho. 

Por último, e no que respeita às condições de exploração das ins-

talações de tratamento de águas residuais que não se encontrem 

abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho (relativo às 

águas residuais urbanas), o REI estabelece que as mesmas são defini-

das na licença ambiental. 

Em face do exposto, podemos afirmar que, apesar da intenção do 

legislador europeu ser a de submeter a uma avaliação integrada e a um 

único processo de licenciamento ambiental as atividades industriais 

que ultrapassam determinados limiares de emissões, o certo é que o 

legislador português, através de uma articulação a partir do REI, man-

teve autonomamente a emissão dos títulos de utilização dos recursos 

hídricos, desconhecendo-se qual ou quais as razões que justificaram 

essa opção. 

A propósito, abrimos um parênteses para fazer uma breve refe-

rência ao Regime de Licenciamento Único de Ambiente,863 criado em 

2015, precisamente para “responder” ao elevado número de processos 

distintos de avaliação ambiental e de licenciamentos existentes no 

domínio do ambiente. Este regime, que funciona na plataforma eletró-

nica denominada SILIAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do 

___________ 

863 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11/05. 
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Ambiente (plataforma da APA), foi aprovado com vista à simplifica-

ção desses processos, permitindo a submissão e tramitação desmateri-

alizada de todos os pedidos de licenciamento e autorização relativos a 

projetos e atividades abrangidas pelo mesmo, onde se inclui 

o licenciamento ambiental.864 Neste sistema, o requerente pode sub-

meter um pedido de licenciamento de forma integrada (todos os regi-

mes aplicáveis em simultâneo) ou faseada (por cada regime), de acor-

do com as diversas legislações de licenciamento existentes no domí-

nio do ambiente, sendo emitido o denominado Título Único do Ambi-

ente (TUA). Saliente-se, pois, que não se procedeu à unificação das 

licenças nem dos procedimentos, apesar de se referir à emissão de um 

único título ambiental. De facto, o regime de licenciamento único am-

biental pode incorporar todas as decisões ou autorizações por si 

abrangidas em matéria ambiental, mas mantém-se a possibilidade de 

serem requeridas as licenças ou autorizações que interessem ao reque-

rente em cada momento, as quais vão sendo oportunamente inscritas 

no TUA; título onde constam todas as licenças e autorizações conce-

didas e onde são averbadas as vicissitudes jurídicas de cada uma de-

las. Efetivamente, o TUA reúne toda a informação ambiental aplicá-

vel, aí se incluindo, nomeadamente, os atos administrativos de modi-

ficação, suspensão ou revogação das licenças e as sentenças judiciais 

que declarem a nulidade, anulem ou determinem a suspensão da efi-

cácia das licenças. Ou seja, o TUA assegura o histórico ambiental do 

estabelecimento ou atividade.  

___________ 

864 De facto, o Regime de Licenciamento Único Ambiental constitui um procedimento de 

articulação que visa simplificar os procedimentos dos regimes de licenciamento ambien-

tais, incorporando num único título (denominado Título Único Ambiental) os seguintes 

regimes de licenciamento e controlo prévio no domínio do ambiente: avaliação de impac-

te ambiental (AIA); prevenção de acidentes graves; regime de emissões industriais (REI); 

comércio europeu de licenças de emissão de gases com efeito de estufa; gestão de resí-

duos; títulos de utilização dos recursos hídricos; deposição de resíduos em aterro, caracte-

rísticas técnicas e requisitos gerais a observar na conceção, licenciamento, construção, 

exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros; licenciamento da instalação e da 

exploração dos centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos 

perigosos; gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas mine-

rais; procedimentos de avaliação de incidências ambientais; e regime das emissões para o 

ar.  
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Uma alteração que este novo regime trouxe consiste na criação de 

uma taxa, denominada de Taxa Ambiental Única, a qual implica uma 

diminuição de custos para os utilizadores.865 Note-se, contudo, que, 

apesar de se apelidar a taxa criada de “Taxa Ambiental Única”, isso 

não quer dizer que não existam outras taxas. Na verdade, a nomencla-

tura atribuída resulta do facto de se encontrarem abrangidas todas as 

taxas aplicáveis aos vários procedimentos administrativos866 compre-

endidos no domínio do ambiente, mas não as taxas existentes relativas 

à utilização dos bens ambientais, como é o caso da TRH, que se man-

têm. Assim, o que se prevê é uma redução significativa dos valores 

para os encargos administrativos dos procedimentos ambientais efetu-

ados em simultâneo.  

Em suma, o regime apresentado mantém, assim, todos os regimes 

de licenciamento ambiental vigentes, constituindo um instrumento 

que visa sistematizar a informação aplicável, facilitando a sua aplica-

ção aos interessados e à própria administração e minorando, de certa 

forma, os inconvenientes decorrentes da elevada dispersão legislativa 

existente nestas matérias. Todavia, teria sido melhor proceder a uma 

verdadeira integração de todos os regimes de licenciamento ambien-

tal, harmonizando a legislação e melhorando a sua interpretação, o 

que esperamos venha a suceder no futuro.  

Por último, e regressando à licença ambiental versus licença de 

descarga, gostaríamos de destacar duas situações que devem merecer, 

na nossa opinião, a atenção e reflexão do legislador, em futura revisão 

destes regimes jurídicos.  

A primeira respeita à possibilidade legalmente prevista de defe-

rimento tácito da licença ambiental,867 à semelhança do que sucede 

___________ 

865 Cfr. artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11/05, que cria a Taxa Ambiental Única, e 

Portaria n.º 332-B/2015, de 05/10, que estabelece o seu valor. 
866 Isto é, as taxas devidas pela “remoção de um obstáculo jurídico à atividade em causa”, 

como ARAGÃO e SOARES classificam a taxa de obtenção da licença ambiental, ainda 

que a propósito do regime jurídico inicial da PCIP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

194/2000. Cfr. ARAGÃO, Alexandra e SOARES, Cláudia, “A PCIP. Alguns Aspectos 

Jurídico-Económicos”, Revista CEDOUA, 2/2001, p. 23.  
867 Previsto nos artigos 11, n.º 2, e 23.º, ambos do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30/08 (REI). 
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com a Declaração de Impacte Ambiental, no âmbito do regime de 

AIA,868 que, e bem, não se encontra estatuída para as licenças de des-

carga de águas residuais.  

Embora a solução atualmente prevista – de deferimento tácito da 

licença ambiental – disponha de certos limites,869 a situação parece-

nos igualmente criticável. Na verdade, não se compreende como é que 

o silêncio da administração se pode coadunar com um instrumento de 

prevenção, como o é a licença ambiental, bem como com os princí-

pios da prevenção e da participação consagrados no REI. O ato autori-

zativo constitui uma peça fulcral para a proteção do ambiente. Deste 

modo, julgamos que deve ser de eliminar qualquer solução de deferi-

mento tácito do exercício de uma atividade que pode provocar danos 

ao ambiente, afastando uma análise e ponderação das circunstâncias 

que envolvem essa atividade, quando o legislador impõe a obrigatori-

edade de obtenção de licença ambiental. Aliás, o TJUE já se pronun-

ciou nesse sentido,870 estando, assim, a nossa lei em manifesto incum-

primento do Direito Ambiental da União Europeia. 

A segunda questão que deverá ser alvo de alteração consiste na 

participação do público na tomada de decisão e na disponibilização ao 

público da decisão adotada, bem como do teor das licenças emitidas.  

Enquanto no procedimento de atribuição da licença ambiental, em 

conformidade com o estabelecido na Diretiva 2010/75/UE,871 o legis-

lador português prevê que o pedido de licença ambiental seja divulga-

___________ 

868 Solução que, como referimos, é contrária à jurisprudência do TJUE e fortemente criticada 

pela doutrina, que a considera uma ofensa ao Direito do Ambiente da União Europeia, 

constitucionalmente consagrado no nosso ordenamento jurídico (cfr. supra ponto 

3.3.2.3.). 
869 Como salienta AMADO GOMES, autora que vem criticando, há alguns anos, o deferi-

mento tácito da licença ambiental, o legislador, no regime em vigor, introduziu algumas 

“cláusulas-travão” ao deferimento tácito, estatuindo, no artigo 23.º, n.º 2, do REI, que o 

mesmo só poderá ocorrer sempre que se verifique o cumprimento de todas as obrigações 

legais aplicáveis à atividade em causa. Cfr. AMADO GOMES, Carla, op. cit., 2018, pp. 

251-252. 
870 Cfr. supra, nota de rodapé n.º 768 (ponto 3.3.2.3.).  
871 Bem como em conformidade com a Convenção de Aarhus sobre o Acesso à Informação, 

a Participação do Público no Processo de Tomada de Decisão e o Acesso à Justiça em 

Matéria de Ambiente.  
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do pela APA, para garantir a informação e participação do público,872 

decorrendo a consulta pública num portal do Estado de acesso públi-

co,873 o procedimento de atribuição da licença de descarga não é di-

vulgado, nem na fase de avaliação do pedido nem posteriormente à 

decisão.  

Por outro lado, as licenças ambientais atribuídas são divulgadas, 

podendo ser consultadas todas as licenças emitidas,874 o que não ocor-

re no que concerne às licenças de descarga. De facto, o legislador não 

prevê qualquer divulgação do processo de atribuição das licenças de 

descarga, nem mesmo quando as mesmas integram a licença ambien-

tal. No âmbito do REI, caso seja necessária a emissão do título de 

utilização dos recursos hídricos para a exploração da instalação, e ele 

não tenha sido emitido dentro do prazo previsto para a emissão da 

licença ambiental, a decisão do pedido da licença só é proferida após a 

sua emissão,875 prevendo-se o indeferimento do pedido da licença 

ambiental em caso de indeferimento do título de utilização dos recur-

sos hídricos.  

Ora, a ausência de qualquer participação pública na tomada de 

decisão da licença de descarga é, salvo melhor opinião, uma situação 

que urge corrigir, pois encontra-se em desconformidade com a Con-

venção de Aarhus, e é contrária aos princípios da participação e da 

transparência administrativa, que a administração pública deve garan-

tir, no processo de tomada de decisão.876 Por último, julgamos que as 

licenças de descarga deveriam também ser disponibilizadas ao públi-

co, tal como ocorre com as licenças ambientais, de modo a permitir 

___________ 

872 Cfr. artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30/08. 
873 A saber, no portal oficial denominado Participa (http://participa.pt/), portal onde são 

disponibilizados os processos de consulta pública a cargo do Ministério do Ambiente e da 

Ação Climática e onde qualquer pessoa pode consultar os documentos e enviar os seus 

comentários ou contributos. Tal publicitação é ainda efetuada através de edital ou meios 

eletrónicos na CCDR territorialmente competente e na Câmara Municipal da área da loca-

lização da instalação. 
874 As licenças ambientais emitidas e outros documentos relevantes, no âmbito da tomada de 

decisão, podem ser consultadas em http://ladigital.apambiente.pt. 
875 Cfr. artigo 40.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30/08. 
876 Cfr. artigos 12.º e 14.º, n.º 1, do Código de Procedimento Administrativo. 

http://participa.pt/
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um escrutínio mais acessível a todos aqueles que se interessem pela 

defesa do ambiente.  

5.3. A PRECARIEDADE OU INSTABILIDADE DA LICENÇA DE DESCARGA 

A gestão dos recursos hídricos, onde se incluem as regras relati-

vas à sua proteção face à descarga de águas residuais, exige um per-

manente acompanhamento por parte dos operadores ambientais, como 

é o caso da administração pública, a quem incumbe, primordialmente, 

a tarefa de assegurar o direito ao ambiente, prevenindo e controlando 

a poluição.  

Deste modo, tendo em consideração, entre outros, a constante 

evolução científica e técnica da sociedade de risco, o contínuo desen-

volvimento industrial, o incessante surgimento de novas substâncias, a 

concentração da população em determinadas cidades e os impactes 

resultantes das alterações climáticas, é imperativo que as normas de 

tutela dos recursos hídricos acompanhem essa evolução, adaptando-se 

e reagindo, prontamente, de modo a assegurar a sua proteção.  

Em face do exposto, as licenças de descarga, normalmente atribu-

ídas durante um certo período temporal (de alguns anos), podem dei-

xar de ser compatíveis com as novas regras que se devam impor. Daí 

que as licenças devam ser flexíveis. Dito de outro modo, a administra-

ção deve ter o poder de alterar, adaptar ou mesmo revogar as licenças 

de descarga, posteriormente à sua atribuição. Na verdade, tendo em 

conta a obrigação, constitucionalmente consagrada, de proteção do 

ambiente, e atendendo à irreversibilidade de alguns dos danos que 

podem ser infligidos, parece-nos absolutamente imprescindível que as 

licenças sejam atos precários ou instáveis, sendo este um dos aspetos 

mais relevantes do regime do licenciamento – o da precariedade dos 

títulos. Não obstante, e tendo em consideração que a atribuição das 

licenças de descarga pressupõem investimentos e conferem direitos e 

expectativas aos respetivos utilizadores, deverá a lei, concomitante-

mente, estabelecer mecanismos de compensação proporcionais aos 

direitos dos licenciados que se mostre necessário coarctar por razões 

de proteção ambiental.  
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Posto isto, analisemos o que se encontra estipulado na nossa or-

dem jurídica a este respeito, em ordem a avaliar, essencialmente, a sua 

adequação aos princípios que regem a atual gestão das águas, mas sem 

olvidar a atuação da administração nesta matéria e os problemas que 

se podem levantar. 

A Lei da Água estabelece que as licenças de rejeição podem ser 

concedidas pelo prazo máximo de 10 anos, devendo a entidade licen-

ciadora (APA) fixar o prazo para cada uma das licenças emitidas, ten-

do em conta, nomeadamente, o período de tempo necessário para a 

amortização dos investimentos associados (cfr. art. 67.º, n.º 2, da LA). 

Assim, embora a lei confira flexibilidade à administração para definir 

o período temporal que entenda mais adequado, parece-nos que fica 

um pouco aquém do que seria expectável em termos de proteção das 

águas, quando refere, ainda que a título de exemplo, que, para a fixa-

ção do prazo, a entidade competente deverá ter em conta, designada-

mente, o tempo necessário para a amortização dos investimentos rea-

lizados. Não obstante, tendo em consideração todas as normas que 

presidem à emissão da licença, o facto do critério mencionado ser 

indicado a título exemplificativo e o estabelecido sobre a possibilida-

de de revisão e revogação das licenças, julgamos que a norma em 

questão não constitui um verdadeiro obstáculo à proteção do domínio 

hídrico.  

Apesar do prazo legalmente definido, importa referir que, com-

pulsadas várias licenças de descarga nos mais variados setores, verifi-

ca-se que, na prática, e por regra, as licenças de descarga fixam um 

prazo de apenas cinco anos,877 nada dizendo sobre quais as razões que 

terão fundamentado o prazo elegido. Assim, e desconhecendo os mo-

tivos que justificam a atuação da administração no que respeita a esta 

questão, parece-nos que a autoridade competente não está a usar todos 

os meios ao seu alcance para avaliar, em concreto, qual é o período de 

duração mais adequado a conceder em cada caso. 

___________ 

877 Estabelecendo a lei a possibilidade da sua renovação, sob pena de caducidade, no prazo 

de seis meses antes do respetivo termo [cfr. art. 34.º, n.º 4, al. a), do RURH]. 
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Contudo, como já se mencionou, a lei prevê várias situações em 

que, designadamente por razões específicas de proteção das águas, 

confere à administração a possibilidade de rever, ou mesmo revogar, 

as licenças atribuídas. 

5.3.1. Possibilidades de revisão e de revogação da licença de 

descarga 

As licenças de descarga podem ser objeto de revisão pela APA, 

implicando a sua modificação em termos temporários ou definitivos, 

nas seguintes situações: 

– quando se verifique uma alteração das circunstâncias de facto 

existentes à data da emissão da licença e determinantes desta, 

nomeadamente a degradação das condições do meio hídrico; 

– no caso de ocorrerem alterações substanciais e permanentes 

na composição quantitativa e qualitativa dos efluentes brutos 

ou após tratamento (v.g. por substituição de matérias primas 

ou aumento de capacidade de produção);  

– em caso de mudança da melhor técnica disponível; 

– quando os dados de monitorização ou outros indicarem que 

não é possível serem alcançados os objetivos ambientais, 

conforme estabelecido no artigo 55.º da Lei da Água; 

– caso seja necessária a adequação da licença aos instrumentos 

de gestão territorial e aos Planos de Gestão de Bacia Hidro-

gráfica aplicáveis; e 

– em situação de seca, catástrofe natural ou outro caso de força 

maior (cfr. arts. 67.º, n.º 3, da LA, e 28.º, n.º 1, do RURH). 

Além disso, está, ainda, prevista na lei a possibilidade de a APA 

poder promover a modificação da licença de descarga quando seja 

inequívoco que a atividade pode ser prosseguida com técnicas mais 

eficazes de utilização e preservação do recurso e desde que a revisão 

não implique uma excessiva onerosidade em relação ao benefício al-

cançado (cfr. art. 28.º, n.º 2, do RURH). 

Por outro lado, as licenças de descarga podem ser total ou parci-

almente revogadas pela APA, igualmente por motivos de necessidade 
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de maior proteção dos recursos hídricos, quando se verifique alguma 

das seguintes circunstâncias:  

– ocorrência de causas naturais que coloquem em risco grave a 

segurança de pessoas e bens ou o ambiente, caso a descarga 

prossiga;  

– necessidade de maior proteção dos recursos hídricos ou por 

alteração das circunstâncias existentes à data da emissão da 

licença e determinantes desta, quando não seja possível a sua 

revisão;  

– inviabilidade de revisão da licença quando ocorrerem altera-

ções substanciais e permanentes na composição quantitativa 

e qualitativa dos efluentes brutos, ou após tratamento, ou em 

caso de mudança da melhor técnica disponível; 

– inviabilidade de revisão da licença quando os dados de moni-

torização, ou outros, indicarem que não é possível serem al-

cançados os objetivos ambientais, conforme estabelecido no 

artigo 55.º da Lei da Água (cfr. arts. 69.º, n.os 4 e 6, da LA, e 

32.º, n.º 1, do RURH). 

De facto, são múltiplas as situações prescritas na lei que habilitam 

a administração a assegurar a proteção do domínio hídrico, quando as 

descargas licenciadas se mostrem incompatíveis com os objetivos 

definidos para as massas de água.  

A este propósito, e a título exemplificativo, refira-se que, nas 

massas de água em estado inferior a bom, em 2018, foram revistas 

diversas licenças de utilização dos recursos hídricos para rejeição de 

águas residuais urbanas e também para rejeição de águas residuais 

industriais, designadamente provenientes de unidades de pasta de pa-

pel e de papel e cartão, que descarregam na região hidrográfica do rio 

Tejo. A APA informou-nos, ainda, em julho de 2019, que estava em 

curso a revisão das restantes unidades industriais deste tipo de ativi-

dades existentes no país.878 

___________ 

878   De acordo com informações fornecidas pela APA em julho de 2019. 
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5.3.2. O direito à “indemnização” 

Quando haja lugar à revisão ou revogação da licença de descarga, 

nas situações descritas, o seu titular pode solicitar a atribuição de uma 

indemnização, sempre que haja realizado, ao abrigo da licença, inves-

timentos em instalações fixas, no pressuposto expresso de uma dura-

ção mínima de utilização que não foi cumprida.879 Todavia, em caso 

de revisão, para que o titular da licença de descarga tenha direito à 

indemnização, deverá renunciar à continuação da sua utilização. Dito 

de outro modo, verificando-se uma situação de revisão da licença, 

caso o seu titular pretenda prosseguir com a utilização da licença de 

descarga, e ainda que a alteração promovida lhe provoque prejuízos, a 

nossa legislação ambiental não lhe atribui qualquer direito de indem-

nização ou compensação.880  

Por outro lado, a “indemnização” prevista na lei, a atribuir ao titu-

lar da licença revista ou revogada nas circunstâncias enunciadas, cor-

responde apenas ao valor do investimento realizado pelo titular da 

licença, para poder proceder à descarga das águas residuais, na parte 

ainda não amortizada, com base no método das quotas constantes, em 

função da duração prevista na licença e não concretizada (cfr. arts. 

28.º, n.º 3, e 32.º, n.º 3, do RURH). As soluções adotadas podem, na-

turalmente, acarretar graves prejuízos para as entidades licenciadas, 

pois, além de todos os investimentos efetuados (excetuados os reali-

zados com infraestrutura de descarga) que ainda não tenham sido re-

cuperados, podem ver-se impedidas de assegurar compromissos as-

sumidos.  

___________ 

879  Trata-se, como afirma LEITÃO, de “uma indemnização pelo interesse contratual negati-

vo, que não abrange os eventuais lucros cessantes”. Cfr. LEITÃO, Alexandra, op. cit., 

pp. 206 e ss. 
880  De iure condendo, é discutível se a revisão do título, mesmo quando não haja lugar à 

renúncia do utilizador, deveria obrigar a admninistração a indemnizar nos casos em que a 

licença passe a ser menos favorável. No entanto, atendendo a que, em regra, a modifica-

ção de situações constituídas por atos precários da administração não confere direito a in-

demnização, LEITÃO defende que a resposta à questão enunciada deverá ser, em princí-

pio, negativa, embora possa criar desigualdades entre os detentores de licença e os con-

cessionários. Cfr. LEITÃO, Alexandra, op. cit., pp. 206 e ss. 



Capítulo VII – Principais meios de tutela das águas 

 551 

Porém, cumpre salientar que o titular da licença deve ter consci-

ência da precariedade do título, prevendo, de acordo com as melhores 

práticas de gestão, sempre que possível, soluções alternativas. Na rea-

lidade, o utilizador não pode desconhecer as possibilidades de revisão 

ou de revogação da licença, por razões de proteção das águas, pois, 

além de constarem de forma bastante ampla na lei, integram as condi-

ções gerais e, ainda, de forma habitual, as condições específicas do 

título.881 

5.4. EVOLUÇÃO E PROBLEMAS DO LICENCIAMENTO DAS DESCARGAS 

Com a transposição da legislação comunitária no que concerne à 

proteção da qualidade das águas, nomeadamente a partir da transposi-

ção da Diretiva relativa às águas residuais urbanas, registou-se em 

Portugal um progresso assinalável a nível do licenciamento da utiliza-

ção dos recursos hídricos.882  

Todavia, e no que respeita às instalações de tratamento de águas 

residuais urbanas883, de acordo com os dados da ERSAR, em 2018 

ainda existiam 61% de instalações sem licença de descarga válida, 

com o título de utilização caducado ou sem título de utilização. Sali-

ente-se que são as instalações geridas pelos serviços municipais, ser-

viços municipalizados ou intermunicipais e as parcerias do Estado 

com os municípios aquelas que, na esmagadora maioria, não se encon-

___________ 

881 De facto, analisadas várias licenças de descarga, verificamos que faz parte das condições 

gerais uma cláusula com o seguinte teor: “A presente licença pode ser revista ou revoga-

da nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 

maio.” Além disso, nas condições específicas, é comum constarem duas cláusulas nos se-

guintes termos: “As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos re-

sultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restri-

ções de utilização local que o justifiquem.” E “A entidade licenciadora reserva o direito 

de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a 

definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.”  
882 Cfr. PENSAAR 2020 – vol 1, p. 51. 
883 As quais, como é sabido, integram uma fração importante de efluentes de origem indus-

trial ligados aos coletores municipais. 
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tram licenciadas.884 É uma situação que consideramos de extrema gra-

vidade, face à legislação vigente e ao objetivo de se alcançar o bom 

estado de todas as massas de água em 2027, e que traduz uma eviden-

te ineficiência na aplicação do quadro normativo. Acresce que o Esta-

do, incumbido, em primeira linha, de proteger o domínio hídrico, é o 

primeiro a dar, assim, um mau exemplo!885  

No que respeita às descargas de águas residuais industriais e 

agropecuárias, desconhece-se o estado da situação. De facto, como já 

demos conta, um dos grandes óbices do regime jurídico relativo às 

licenças de descarga no domínio hídrico, na nossa opinião, reside na 

falta de divulgação e de conhecimento público dos procedimentos 

relativos à sua emissão, bem como do seu conteúdo e controlo. Deste 

modo, como já referimos, julgamos que tais factos deveriam ser do 

conhecimento público, pois isso ajudaria ao escrutínio de várias situa-

ções. 

Em face do exposto, e independentemente das questões jurídicas 

que fomos enunciando ao longo da nossa exposição, relativa ao licen-

___________ 

884 Cfr. Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal 2019, vol. 1, 

ERSAR, novembro de 2019, pp. 135-137. 
885 A título meramente exemplificativo, mas demonstrativo, refira-se que, de acordo com os 

dados divulgados pela APA, na Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste, as pres-

sões qualitativas sobre as águas são, em número, essencialmente urbanas. É de destacar 

que os impactes mais significativos são devidos à poluição orgânica, seguidos da poluição 

por nutrientes. As massas de águas superficiais em questão, no 2.º ciclo de planeamento, 

apresentam 47% com estado bom ou superior, 51% com estado inferior a bom, e 2% com 

estado desconhecido. Acresce que, segundo a APA, a evolução da percentagem de massas 

de água em bom estado, desde o 1.º ciclo até aos objetivos delineados para 2021, passan-

do pelo 2.º ciclo e pela avaliação intercalar realizada em 2018, evidencia, no caso das 

águas superficiais, que houve uma descida de 14% relativamente ao que havia sido alcan-

çado, o que poderá comprometer seriamente que se atinjam os objetivos traçados para 

2021. (Cfr. Plano de Gestão da Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste – 3.º ciclo 

(2022-2027), Resumo não Técnico das Questões Significativas da Gestão da Água para 

participação pública divulgado pela APA, em dezembro de 2019, pp. 5-8, disponível em 

 http://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PGRH/PGRH_Participa

caoPublica/PGRH_3_Fase_2/QSiGA_RH5A_RNT.pdf). 

 É óbvio que são vários os fatores que contribuem para o mau estado das águas, podendo 

os mesmos ser ainda agravados nas bacias hidrográficas partilhadas com Espanha, como é 

o caso da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste que demos como exemplo. 

Todavia, devemos aplicar eficazmente todos os meios de tutela existentes, nomeadamente 

o licenciamento, instrumento preventivo que deve prevalecer sobre os instrumentos san-

cionatórios.  

http://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PGRH/PGRH_ParticipacaoPublica/PGRH_3_Fase_2/QSiGA_RH5A_RNT.pdf
http://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PGRH/PGRH_ParticipacaoPublica/PGRH_3_Fase_2/QSiGA_RH5A_RNT.pdf
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ciamento das descargas que podem ser alvo de revisão para o seu me-

lhoramento, parece-nos que o cerne do problema não reside tanto no 

quadro legal disponível, mas na falta da sua efetiva implementação. 

Na verdade, para que o licenciamento das descargas cumpra a sua 

função, urge intensificar o conhecimento de todas as utilizações exis-

tentes, bem como as inspeções e fiscalizações a todas as entidades – 

públicas e privadas – que procedam a descargas de águas residuais no 

domínio público hídrico.886 Este objetivo dificilmente se alcançará, 

tendo em consideração as queixas persistentes da APA relativas à di-

minuição dos recursos humanos e dos meios logísticos afetos ao li-

cenciamento e à fiscalização. 

Por outro lado, entendemos que deveria promover-se, nomeada-

mente para os operadores que efetuam grandes quantidades de descar-

gas ou descargas mais significativas, atendendo ao meio recetor, a 

investigação e o desenvolvimento de novos mecanismos de controlo e 

de acompanhamento das licenças de descarga, através de novas tecno-

logias de vigilância e monitorização permanente. 

6. MEIOS DE TUTELA DE REPRESSÃO E DE REPARAÇÃO. 

REGIMES JURÍDICOS SANCIONATÓRIOS E DE 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

Os meios de tutela repressivos e reparatórios – estes últimos con-

cebidos nos moldes tradicionais da responsabilidade civil, isto é, in-

tervindo após a verificação dos danos – constituem a ultima ratio de 

intervenção para a proteção do domínio hídrico. Assim, e embora os 

meios de reparação tenham sido alvo de uma profunda alteração, em 

virtude da introdução, no nosso ordenamento jurídico, do instituto da 

responsabilidade jurídica ambiental – aplicável à prevenção e à repa-

ração de danos ambientais, onde se incluem os “danos causados à 

água” –, decidimos abordá-los em paralelo com o regime jurídico 

sancionatório. 

___________ 

886 Situação que, como veremos adiante, no âmbito da análise do regime contraordenacional 

ambiental, não se encontra devidamente assegurada.  
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Sabemos que, no domínio do ambiente, a prevenção deve preva-

lecer. Não obstante, os instrumentos preventivos, cujo principal esco-

po consiste em evitar a produção de danos ambientais, por motivos 

vários, nem sempre alcançam integralmente a sua função.887 Na ver-

dade, os danos ambientais, por vezes, não se conseguem evitar e al-

guns deles podem ser irreversíveis, daí a necessidade de implementa-

ção de instrumentos sancionatórios e reparatórios, estes últimos nos 

termos, aliás, do princípio do poluidor-pagador, estabelecendo-se um 

regime de responsabilidade subjetiva e objetiva, de acordo com o qual 

quem polui tem obrigação de indemnizar os danos sofridos por deter-

minada pessoa, e um regime de responsabilidade administrativa, des-

tinado a reparar os danos causados ao ambiente, enquanto bem coleti-

vo.888 Por outro lado, vivemos numa sociedade em que é praticamente 

impossível eliminar todo o risco e, em consequência, os danos ambi-

entais, mostrando-se, também por isso, necessário estabelecer normas 

repressivas e de reparação, as quais dispõem, igualmente, de um efeito 

preventivo geral e especial. Acresce que nem todos cumprem com as 

normas estatuídas, sendo esta, igualmente, uma razão imperativa para 

a existência de regimes jurídicos sancionatórios e de responsabilidade 

ambiental, adequados e complementares a uma efetiva proteção, con-

servação e reparação dos danos ambientais. Com efeito, esgotados os 

meios de precaução e de prevenção, não resta outra alternativa que 

não seja lançar mão dos instrumentos repressivos para fazer cumprir o 

direito. Como doutamente refere LEONES DANTAS: “a repressão 

desempenha, também ela, um papel importante na credibilização do 

sistema jurídico e no estabelecimento da confiança na efetivação do 

___________ 

887 Como salienta CUNHAL SENDIM, a partir da década de 80 do século XX, verificou-se 

que o sistema jurídico de comand and control em que assentava o Direito do Ambiente 

não era suficiente, por si só, para evitar a ocorrência de danos ambientais, pois existia um 

défice quanto à sua execução e, mesmo em caso de cumprimento das normas, poderiam 

sempre ocorrer acidentes. Daí que se tenha introduzido a temática da responsabilidade ci-

vil, desenvolvida em moldes adequados às especificidades do Direito do Ambiente, de 

modo a contribuir para uma proteção efetiva do ambiente. Cfr. CUNHAL SENDIM, José 

de Sousa, Responsabilidade Civil por Danos Ecológicos, Coimbra Editora, 1998, pp. 47-

49. 
888 Referimo-nos ao regime jurídico da responsabilidade ambiental, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 147/2008, de 29/07, que procedeu à transposição para o ordenamento jurídico na-

cional da Diretiva 2004/35/CE, que será objeto de tratamento infra, no ponto 6.4. 
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direito, que é fundamental para a implementação do mesmo na área 

do ambiente.”889 

Em suma, e como afirma FIGUEIREDO DIAS, ainda que  

“as sanções não sirvam, pelo menos em primeira instân-

cia, os principais objetivos da tutela ambiental – a pre-

venção ou mesmo a precaução de danos ambientais –, 

nem possam de igual modo contribuir de forma direta 

para a promoção e otimização das condições ambientais, 

os meios sancionatórios acabam por desempenhar uma 

irrenunciável função acessória e de complemento em re-

lação à proteção ambiental no seu conjunto e às diversas 

leis especiais do ambiente em particular.”890 

Enumeradas as várias razões que justificam a tutela repressiva e 

reparatória, podemos afirmar que, na nossa ordem jurídica, essa tutela, 

no que respeita ao ambiente e, mais concretamente no que nos interes-

sa, às águas, é efetuada através de três vias. São elas: o direito penal, 

onde incluímos o direito contraordenacional891; o direito civil, cuja 

___________ 

889 LEONES DANTAS, António, “Administração Ambiental. Intervenção e Estruturas”, 

Revista do Ministério Público, ano 23, n.º 92, outubro-dezembro 2002, p. 52. 
890 FIGUEIREDO DIAS, José Eduardo, op. cit., setembro de 2014, p. 269. 
891 O direito contraordenacional, também designado de direito das contraordenações ou de 

mera ordenação social, surgiu, no ordenamento jurídico português, com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 232/79, de 24 de julho, e enquadra-se no fenómeno do crescimento do Es-

tado intervencionista, que tem vindo a alargar a sua ação aos mais variados domínios. O 

referido diploma foi inspirado no modelo alemão das ordnungswidrigkeiten, com a neces-

sidade de dispor de um ordenamento jurídico sancionatório alternativo ao direito penal. 

Com efeito, o direito de mera ordenação social é considerado um direito penal secundá-

rio, detendo um regime especial.  

 Todavia, o referido regime, nomeadamente por dúvidas quanto à sua constitucionalidade 

orgânica, não viria a usufruir de qualquer eficácia. Por isso, o ilícito de mera ordenação 

social veio, mais tarde, a ser novamente instituído, ao abrigo da Lei de autorização legis-

lativa n.º 24/82, de 23/08, com o Decreto-Lei n.º 433/82, de 27/10 (o qual foi já alvo de 

várias alterações), ainda hoje em vigor. 

 Em face do exposto, atualmente, em termos gerais, o processo de contraordenação é 

regulado pelo Decreto-Lei n.º 433/82 (habitualmente designado como Regime Geral das 

Contraordenações – RGCO) e está sujeito a vários princípios, tal como o direito penal, 

designadamente, aos princípios da legalidade e da tipicidade (cfr. arts. 2.º e 43.º do 

RGCO), da não retroatividade da lei (cfr. arts. 2.º e 3.º do RGCO), e do ne bis in idem 

(cfr. art. 18.º do RGCO e 18.º da CRP). É de realçar que às lacunas existentes no RGCO 
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função consiste em reparar os danos sofridos por pessoas e bens, e 

que, portanto, não será objeto da nossa análise, uma vez que o que nos 

ocupa é a proteção das águas enquanto bem ambiental, pertencente à 

coletividade (ou supraindividual); e o direito administrativo, com o 

estabelecimento da responsabilidade ambiental.  

Deste modo, incidiremos a nossa análise, no que respeita à tutela 

sancionatória, sobre o quadro normativo contraordenacional e pe-

nal892, e, no que se refere à tutela reparatória, sobre o regime jurídico 

da responsabilidade ambiental. 

 
se devem aplicar subsidiariamente as disposições do Código Penal (cfr. art. 32.º do 

RGCO) e do Código de Processo Penal (cfr. art. 41.º do RGCO).  

 Instituído o ilícito de mera ordenação social, assistiu-se rapidamente ao alargamento do 

direito das contraordenações às mais diversas áreas de atividade, e verificou-se o aumento 

exponencial do valor das coimas bem como a possibilidade de aplicação de sanções aces-

sórias graves. 

 No entendimento de FERNANDA PALMA (embora afirmado em 1994), o direito con-

traordenacional do ambiente autonomizou-se qualitativamente do direito penal, mas não 

se confunde com o direito administrativo. Ver FERNANDA PALMA, Maria, “Direito 

Penal do Ambiente – Uma Primeira Abordagem”, Direito do Ambiente, Diogo Freitas do 

Amaral e Maria Tavares de Almeida (coordenadores), Instituto Nacional de Administra-

ção, 1994, p. 432. 

 Em sentido diferente, AMADO GOMES, embora se refira à tutela contraordenacional 

como “infrapenal”, parece associá-la à tutela administrativa geral, ou seja, ao direito san-

cionatório administrativo. Ver AMADO GOMES, Carla, “As contra-ordenações ambien-

tais no quadro da Lei 50/2006, de 29 de Agosto: considerações gerais e observações tópi-

cas”, Textos Dispersos de Direito do Ambiente, vol. IV, Associação Académica da Facul-

dade de Direito de Lisboa, 2014, pp. 137 e ss.  

 Para uma distinção sobre o direito de mera ordenação social ou contraordenação e o crime 

poderá ver-se, entre outros, FIGUEIREDO DIAS, Jorge, Direito Penal, Parte Geral, to-

mo I, Coimbra Editora, 2004, pp. 150 e ss.  

 Sobre as diferentes teorias (qualitativas, quantitativas e qualitativo-quantitativas) relativas 

à distinção entre direito penal e direito contraordenacional, pode ver-se, inter alia, 

BRANDÃO, Nuno, Crimes e contra-ordenações: da cisão à convergência material, Co-

imbra Editora, Coimbra, 2006, pp. 229 e ss.  

892 Com efeito, independentemente das diferenças entre o direito penal e o direito de mera 

ordenação social, o certo é que, como afirma LÍBANO MONTEIRO, que acompanha-

mos, “na materialidade das coisas, ambos pertencem a uma unidade mais ampla a que 

pode chamar-se direito sancionatório ou punitivo”. Cfr. LÍBANO MONTEIRO, Cristina, 

“Natureza e equívocos da sanção contra-ordenacional”, Revista do Ministério Público, 

ano 39, n.º 155, julho-setembro 2018, pp. 97-98.  

 Sobre as diferenças entre o direito penal e o direito de mera ordenação social, bem como 

sobre as penas e coimas, pode ver-se a mesma autora, na obra citada, nas pp. 99 e ss. 
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6.1. EVOLUÇÃO DO REGIME JURÍDICO DAS CONTRAORDENAÇÕES 

AMBIENTAIS 

Inicialmente, os instrumentos normativos comunitários relativos 

ao ambiente, designadamente à proteção das águas e de outros com-

ponentes ambientais, remetiam a definição do sistema repressivo ou 

sancionatório para a ordem jurídica dos Estados-membros. Todavia, 

posteriormente, começaram a impor que as sanções deveriam ser efi-

cazes, dissuasivas e proporcionais. Daí que os vários diplomas nacio-

nais relativos à proteção do ambiente contenham, nos últimos títulos 

ou capítulos, um conjunto de normas de carácter repressivo, habitual-

mente denominado de regime contraordenacional, que foi regulado 

durante vários anos pelo regime jurídico do ilícito de mera ordenação 

social, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro (co-

nhecido como Regime Geral das Contraordenações). 

Na verdade, e apesar da nossa Constituição não conter, no domí-

nio do ambiente, qualquer referência à necessidade de criação de um 

sistema sancionatório penal, no qual incluímos, conforme já referido, 

o contraordenacional,893 a vária legislação existente sobre a matéria, 

incluindo a relativa às águas, tipifica diferentes tipos de ilícito contra-

ordenacional por incumprimentos diversos, fixando sanções pecuniá-

rias (denominadas de coimas) e acessórias, cabendo à administração o 

exercício do poder sancionatório contraordenacional.894 895  

___________ 

893 Efetivamente, e acompanhando a análise de AMADO GOMES, a propósito dos instru-

mentos repressivos, compulsadas as várias normas constitucionais relativas à proteção do 

ambiente, não se encontra qualquer alusão à elaboração de um sistema sancionatório dis-

tinto do civil. Mesmo a referência constante da alínea a) do n.º 3 do artigo 52.º, que prevê 

a possibilidade de “perseguição judicial” das infrações contra a preservação do ambiente, 

não esclarece sobre as formas dessa perseguição. É de realçar que o sancionamento penal 

deve corresponder à última solução, atenta a reserva da tipicidade penal para as situações 

de ofensas mais graves e de acordo com o princípio da intervenção mínima. Cfr. 

AMADO GOMES, Carla, op. cit., 2018, p. 263. 

 Distintamente, a Constituição Espanhola afirma expressamente, no artigo 45.º, n.º 3, a 

possibilidade de a lei estabelecer sanções penais ou administrativas, assim como a obriga-

ção de reparar os danos causados. 
894 Distinta do poder sancionatório contraordenacional poderá considerar-se a tutela sancio-

natória administrativa, decorrente do incumprimento de deveres que resultem de normas 

de regulamentação administrativa ou de atos autorizativos, como é o caso da possibilida-

de de revogação da licença de descarga nas situações enunciadas no n.º 4 do artigo 69.º da 
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Analisado o nosso ordenamento jurídico contraordenacional e pe-

nal, no domínio do ambiente, importa destacar desde já que é o ilícito 

de mera ordenação social que assume o papel de maior relevância na 

proteção dos vários componentes ambientais,896 inclusive no que tan-

ge a proteção das águas. De facto, o ilícito de mera ordenação social 

constitui o ilícito regra em sede ambiental, conclusão que decorre, 

desde logo, do facto de a grande maioria dos ilícitos previstos corres-

ponderem a ilícitos contraordenacionais e não penais, existindo um 

pequeno número de crimes ambientais, como veremos de seguida. 

Ademais, verifica-se que o número de condenações pela prática de 

crimes ambientais é quase irrelevante, assumindo a via contraordena-

cional o meio mais expedito e eficaz, designadamente quando não 

haja recurso judicial da decisão administrativa.897 Por outro lado, co-

mo daremos conta, as sanções pecuniárias e acessórias previstas no 

domínio contraordenacional ambiental atingem valores bastante ele-

vados e séria gravidade, quando comparadas com a pena de multa e de 

prisão estabelecidas no foro penal, o que não deixa de ser questioná-

vel, sabendo-se que a via contraordenacional, muitas vezes, prescinde 

do dano, ordenando a aplicação de sanções pelo mero incumprimento 

de deveres legalmente estatuídos.898 

 
Lei da Água, como já vimos. Tratam-se de medidas de revogação do título de utilização, 

independentemente da prática de qualquer ilícito contraordenacional. 
895 No regime sancionatório contraordenacional, a entidade administrativa reúne as funções 

do instrutor, do acusador e do julgador, situação que não se coaduna com as normas do 

direito processual penal, e que é “temperada” apenas com a possibilidade de recurso judi-

cial da decisão administrativa. 
896 Em defesa de um sistema sancionatório, primordialmente de tipo contraordenacional, no 

Direito do Ambiente, pode ver-se, entre outros, SOUTO DE MOURA, José, “Crimes 

Ambientais”, Revista do Centro de Estudos Judiciários, 2008, n.º 8, p. 366.  
897 A proliferação do direito das contraordenações é um fenómeno comum não só relativa-

mente à legislação ambiental, como nas mais diversas áreas de atividade. Esta situação 

prende-se com a parcial desjudicialização da sua aplicação e a maior flexibilidade e sim-

plicidade do seu regime jurídico face ao direito penal. 
898 Na verdade, enquanto a pena de multa máxima prevista no Código Penal, para quem 

pratique um crime ambiental, não pode ser superior a € 180 000 (360 dias a € 500 por ca-

da dia), para as pessoas singulares, ou a € 9 000 000 (900 dias a 10 000 por cada dia), pa-

ra as pessoas coletivas, no sistema contraordenacional para proteção do ambiente prevê-se 

que uma infração, praticada por pessoa singular, possa ser sancionada até € 400 000, e, no 

caso de ser praticada por pessoa coletiva, a sanção pode atingir € 10 000 000. 
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Deste modo, e não cabendo no âmbito do nosso trabalho proceder 

a uma análise exaustiva sobre as vantagens e desvantagens da repres-

são penal ou contraordenacional, sobre qual a tutela preferencial,899 

bem como sobre as razões que justificam o reduzido número de deci-

sões judiciais no domínio penal ambiental, cumpre sublinhar que a 

tutela contraordenacional pode considerar-se como um dos instrumen-

tos mais importantes de proteção das águas, a par do planeamento e 

do licenciamento. Daí que seja sobre a tutela contraordenacional am-

biental que nos pronunciaremos com maior detalhe.  

Na verdade, tendo em consideração a necessidade de transposição 

de inúmeras diretivas da UE, no domínio do ambiente, o ilícito con-

traordenacional ambiental assumiu, na última década do século XX, 

uma elevada dimensão e relevância. Essa situação, em conjugação 

com o incipiente Regime Geral das Contraordenações, desencadeou a 

necessidade de aprovação de um regime contraordenacional próprio 

para o ambiente e adequado às suas especificidades – a Lei-Quadro 

das Contraordenações Ambientais (LQCA)900 901–, passando o Regi-

 
 Um estudo sobre as razões que podem justificar a via contraordenacional em detrimento 

da penal, nas situações em que o legislador definiu elevados montantes de coimas, pode 

ver-se em BRANDÃO, que defende que a opção se baseia em razões pragmáticas relaci-

onadas com a maior aptidão do sistema contraordenacional em determinados domínios. 

Cfr. BRANDÃO, Nuno, op. cit., pp. 712-714. 
899 Uma análise sobre as vantagens e desvantagens da tutela penal e contraordenacional 

ambiental poderá ver-se em PEREIRA DA SILVA, Vasco, op. cit., 2002, pp. 275 e ss. 
900 Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, com as alterações entretanto introduzidas pelas Leis n.os 

89/2009, de 31/08, e 114/2015, de 28/08, pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12/08, e pe-

la Lei n.º 25/2019, de 26/03. 

 Uma apresentação sobre os motivos que fundamentaram a elaboração da Lei n.º 50/2006 

pode ver-se em SEQUEIRA RIBEIRO, António, “A Revisão da Lei de Bases do Ambien-

te (Algumas notas sobre a vertente sancionatória)”, Revisão da Lei de Bases do Ambiente, 

Actas do Colóquio realizado nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2011 na Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa (coordenação de Carla Amado Gomes e Tiago Antunes), edi-

ção do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, setembro 2011, pp. 236-237.  
901 LEONES DANTAS critica vários aspetos da LQCA, afirmando, entre o mais, que o novo 

regime legal, apesar de se assumir como um novo regime geral, não acabou com o siste-

ma sancionatório fracionado e disperso, e que se mantiveram as insuficiências de descri-

ção das condutas sancionadas, que “colocam muitas das contraordenações existentes na 

fronteira da violação do princípio da legalidade.” Cfr. LEONES DANTAS, António, 

“Notas à Lei das Contra-Ordenações Ambientais”, Revista do Ministério Público, ano 29, 

outubro-dezembro 2008, n.º 116, pp. 89 e ss. 
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me Geral das Contraordenações, aplicável até então à violação das 

normas ambientais, a ser aplicado apenas subsidiariamente (cfr. art. 

2.º, n.º 1, da LQCA).  

6.1.1. As principais inovações da Lei-Quadro das 

Contraordenações Ambientais 

A LQCA, publicada em 2006, veio introduzir várias alterações 

substanciais e processuais ao regime contraordenacional, no domínio 

do ambiente, em relação ao previsto no Regime Geral das Contraor-

denações (RGCO). De facto, a nova lei instituiu diversas modifica-

ções, muitas delas significativas e relevantes,902 sendo de destacar que 

algumas das novas soluções são de legalidade e constitucionalidade 

questionáveis, atenta, nomeadamente, a sua “onerosidade” e gravida-

de, colidindo até com alguns princípios do direito, como daremos con-

ta. No entanto, podemos desde já adiantar que, até ao momento, não 

foi declarada a inconstitucionalidade de qualquer uma das suas nor-

mas. 

Não fazendo parte do objeto do nosso estudo proceder a uma aná-

lise exaustiva da LQCA, cumprirá fazer uma breve referência às alte-

rações que nos parecem mais importantes e que traduzem, apesar das 

dúvidas que se poderão equacionar, um inegável reforço dos poderes 

da administração no quadro da proteção do ambiente. 

Assim, e em primeiro lugar, enunciaremos o conjunto de normas 

que se traduzem, no nosso entendimento, num aumento dos poderes 

da autoridade administrativa. Nomeadamente, e desde logo, a introdu-

ção da entrada livre e a permanência nos estabelecimentos e locais 

onde se exerçam as atividades a inspecionar, a obrigação de apresen-

tação de documentos, livros, registos e quaisquer outros elementos 

exigidos, bem como a prestação das informações que forem solicita-

___________ 

902 Sobre os principais traços distintivos entre a LQCA e o RGCO, embora anterior à atual 

redação da LQCA, pode ver-se SEQUEIRA RIBEIRO, António, op. cit., pp. 240-245. 
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das903 (cfr. art. 18.º, n.os 4 e 5, da LQCA). No mesmo quadro, cumpre 

referir a previsão, como ilícito contraordenacional, do incumprimento 

de ordens ou de mandados legítimos da autoridade administrativa, 

transmitidos por escrito (cfr. art. 25.º da LQCA).  

Outra norma que importa aqui mencionar consiste na possibilida-

de da autoridade administrativa aplicar diferentes tipos de sanções 

acessórias, algumas pensadas especificamente para as matérias ambi-

entais.904 Entre outras, pela sua relevância, refira-se a imposição das 

medidas que se mostrem adequadas à prevenção de danos ambientais 

e a publicidade da condenação [cfr. arts. 30.º, n.º 1, als. j) e l), e 38.º, 

ambos da LQCA].  

Finalmente, é de sublinhar a faculdade atribuída à autoridade ad-

ministrativa de determinar várias medidas cautelares (cfr. art. 41.º da 

LQCA), entre as quais se destaca a possibilidade de determinação da 

suspensão da laboração ou o encerramento preventivo, medida que 

pode ser objeto de publicação [cfr. art. 41.º, n.º 1, al. a), e n.º 4, da 

LQCA]. Ora, se a publicidade da condenação, como medida sanciona-

tória de um ilícito de mera ordenação social, poderá ser questionada 

quanto à sua severidade (podendo causar sérios prejuízos à imagem, 

de difícil reparação), já a faculdade de publicação de uma medida cau-

telar, sem que ainda tenha sido proferida a decisão da autoridade ad-

ministrativa, contraria mesmo o previsto no artigo 371.º, n.º 2, alínea 

a), do Código Penal, relativo à violação de segredo de justiça, e o con-

sagrado a esse mesmo propósito no artigo 20.º, n.º 3, da CRP. Acresce 

que, tendo em consideração os elevados prejuízos económicos que 

podem decorrer da aplicação de uma medida cautelar, deveria o legis-

lador ter previsto, na LQCA, a responsabilidade civil das autoridades 

___________ 

903 Este dever de informação, segundo AMADO GOMES, coloca “problemas de compatibi-

lização com a presunção de inocência e a proteção contra a autoincriminação”, citando a 

autora as posições divergentes existentes sobre o referido normativo na parte relativa a 

esse dever. A saber, LEONES DANTAS, que entende que os deveres de informação de-

vem prevalecer, e NOGUEIRO, que considera estar excluída a ilicitude na falta de cum-

primento do dever de informação em face da proibição da autoincriminação. Cfr. 

AMADO GOMES, Carla, op. cit., 2014, pp. 163-164. 
904 Uma interessante crítica sobre algumas das sanções acessórias previstas na LQCA e da 

sua eventual colisão ou mesmo derrogação do princípio da legalidade, pode ver-se em 

LEONES DANTAS, António, op. cit., outubro-dezembro 2008, pp. 114 e ss. 
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administrativas, quando a determinação de tais medidas se revele in-

justificada, o que não ocorre. 

Em segundo lugar, a LQCA introduz algumas inovações face ao 

RGCO, que, no nosso parecer, reduzem significativamente os direitos 

de defesa, uma vez que são medidas gravemente dissuasoras ou mes-

mo impeditivas da impugnação judicial da decisão condenatória. São 

elas a preclusão da impugnação judicial, quando seja efetuado o pa-

gamento da coima determinada, o estabelecimento de juros e a possi-

bilidade da reformatio in pejus.  

Com efeito, o artigo 52.º-A estatui que “o pagamento da coima 

após a notificação da decisão administrativa que a aplicou preclude o 

direito de impugnação judicial relativamente à mesma”.  

Por sua vez, no artigo 53.º, a LQCA estabelece que o processo 

judicial que confirme, total ou parcialmente, a coima aplicada, implica 

o pagamento de juros contados desde a data da notificação da decisão 

pela autoridade administrativa ao arguido, à taxa máxima estabelecida 

na lei fiscal. Esta solução, conjugada com a derrogação da proibição 

de reformatio in pejus, prevista no artigo 75.º, não nos parece nada 

razoável, atendendo aos elevados juros estabelecidos na lei fiscal905 e 

à possibilidade de o tribunal poder condenar em coima superior à 

aplicada pela autoridade administrativa.906 Por outro lado, a obrigação 

___________ 

905 Na legislação fiscal, para a qual a LQCA remete sem qualquer especificidade, estão pre-

vistos vários tipos de juros. Com efeito, a Lei Geral Tributária estabelece juros de nature-

za compensatória (cfr. art. 35.º), juros indemnizatórios (cfr. art. 43.º) e juros moratórios 

(cfr. art. 44.º), os quais dispõem de taxas diversas. 
906 O afastamento do regime da proibição da reformatio in pejus, consagrado no RGCO, e 

eliminado na LQCA, onde as condutas infratoras são severamente punidas, parece-nos 

mesmo inaceitável, na medida em que reduz, de forma grave, as garantias de defesa dos 

arguidos. Não obstante, o certo é que o legislador tem vindo a afastar essa garantia em vá-

rios regimes setoriais. Por exemplo, no Código dos Valores Mobiliários (cfr. art. 416.º, n.º 

8, do CVM) ou no direito da concorrência (cfr. art. 88.º, n.º 1, do Novo Regime Jurídico 

da Concorrência). E o Tribunal Constitucional, já chamado a pronunciar-se sobre a ques-

tão, embora no domínio dos valores mobiliários, através do acórdão 373/2015, considerou 

que a possibilidade de agravamento da coima em sede de impugnação judicial não confli-

tua com o direito à tutela jurisdicional efetiva, nem com qualquer outro direito ou princí-

pio constitucional. 

 Uma crítica fundamentada sobre o afastamento da proibição da reformatio in pejus e as 

implicações daí resultantes, pode ver-se em OLIVEIRA E SILVA, autora que propõe de 
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de pagamento da coima apenas surge com a decisão final transitada 

em julgado, pelo que poderá considerar-se que a aplicação de juros 

colide com o direito de defesa, que inclui o recurso, consagrado no 

artigo 32.º, n.os 1 e 2, da Constituição. Ademais, prevendo-se a aplica-

ção automática de juros, deveria a LQCA, à semelhança da legislação 

fiscal, estabelecer a possibilidade da prestação de caução, de modo a 

obstar à sua contabilização, o que não acontece. 

Em terceiro lugar, não podemos deixar de salientar o estabeleci-

mento da responsabilidade civil subsidiária e solidária de administra-

dores, gerentes e outras pessoas que exerçam funções de administra-

ção, pelo pagamento das coimas e custas, prevista, respetivamente, 

nos artigos 8.º e 11.º da LQCA.907 908 Esta solução, embora possa ser 

discutível,909 não constituiu uma inovação no nosso sistema jurídico, 

 
iure condendo a eliminação das exceções atualmente existentes à proibição da reformatio 

in pejus. Cfr. OLIVEIRA E SILVA, Sandra, “Estrutura Processual, competência decisória 

e garantias no direito contraordenacional – propostas de iure condendo no domínio das 

‘grandes contraordenações’”, Revista do Ministério Público, ano 41, n.º 161, janeiro-

março 2020, pp. 65-70. 
907 A epígrafe do artigo 8.º – “Responsabilidade pelas contraordenações” – não se coaduna 

com o teor desse normativo, o que se deve ao facto do conteúdo do referido normativo ter 

sido totalmente alterado pela Lei n.º 114/2015, de 28 de agosto, não tendo o legislador 

procedido à adaptação da epígrafe em conformidade. 
908 A redação do artigo 8.º, introduzida pela Lei n.º 114/2015, de 28 de agosto, relativa à 

subsidiariedade pelo pagamento das coimas, não é a mais feliz, pois pode sobrepor-se, em 

determinadas situações, com o disposto no artigo 11.º, que prevê a solidariedade pelo pa-

gamento das coimas. No entanto, parece-nos que, sendo a responsabilidade estabelecida 

no artigo 11.º bem mais ampla do que a estatuída no artigo 8.º, jamais aquela disposição 

poderá ser posta em causa pelo disposto no artigo 8.º, no qual, para que a responsabilida-

de subsidiária exista, é necessária a culpa. Contudo, até à data, não se conhece qualquer 

decisão judicial sobre esta matéria. 
909 Sobre a polémica da responsabilidade subsidiária e solidária, embora, a propósito do 

Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT), o Tribunal Constitucional, na matéria 

penal, através do acórdão 171/2014, declarou a inconstitucionalidade, com força obrigató-

ria geral, da norma do artigo 8.º, n.º 7, do RGIT, na parte em que se referia à responsabi-

lidade solidária dos gerentes e administradores de uma sociedade que hajam colaborado 

dolosamente na prática de infração pelas multas aplicadas à sociedade, por violação do ar-

tigo 30.º, n.º 3, da CRP, que consagra o princípio da intransmissibilidade das penas. 

 Todavia, no âmbito do direito contraordenacional, o Tribunal Constitucional tem declina-

do a aplicação do artigo 30.º, n.º 3, da CRP (cfr., a título exemplificativo, o acórdão 

129/2009), dando a perceber que a responsabilidade subsidiária e solidária não tem carác-

ter punitivo e defendendo, assim, que não existe transferência da responsabilidade da pe-

na ou coima, não julgando inconstitucionais as normas cuja apreciação lhe tem sido soli-
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encontrando-se igualmente consagrada no artigo 8.º da Lei n.º 

15/2001, de 5 de junho, que aprovou o Regime Geral das Infrações 

Tributárias (RGIT) e no artigo 11.º, n.os 9 e 10, do Código Penal.910 

Em quarto lugar, cumpre referir o estabelecido, nos artigos 15.º e 

16.º, da “autoria” e da “cumplicidade”, reproduzindo-se, respetiva-

mente, o teor dos artigos 26.º e 27.º do Código Penal. Solução intro-

duzida sem qualquer justificação, que se traduz num abandono do 

denominado “conceito extensivo de autoria”, que preside ao regime 

geral das contraordenações, e que facilita a imputação dos factos às 

entidades coletivas, onde nem sempre é fácil individualizar os contri-

butos dos diferentes responsáveis.911 Deste modo, como afirma 

LEONES DANTAS, a LQCA “importa um conceito de autoria típico 

da atuação do agente singular, moldado sobre a teoria do domínio do 

facto que não é adequada à imputação da responsabilidade a estrutu-

ras coletivas.”912 

Em quinto e último lugar, importa realçar a criação de um cadas-

tro nacional ambiental (cfr. arts. 62.º a 68.º da LQCA) e de um Fundo 

Ambiental (cfr. arts. 69.º e 70.º da LQCA).  

 
citada (cfr., por exemplo, acórdãos 561/2011 e 657/2011). Não obstante, sublinhe-se que, 

sempre que a responsabilidade civil subsidiária é exigida em cúmulo com a responsabili-

dade sancionatória, o Tribunal Constitucional, nesses casos, reconheceu a violação do 

princípio ne bis in idem. Neste sentido, o acórdão 1/2013 julgou inconstitucional a norma 

do artigo 8.º, n.º 7, do RGIT, quando aplicável a gerente de uma pessoa coletiva que foi 

igualmente condenado a título pessoal pela prática da mesma infração tributária. 

 Em defesa da tese de que a responsabilidade subsidiária e solidária prevista no Código 

Penal tem natureza meramente civil, pelo que não viola o princípio da intransmissibilida-

de da pena, poderá ver-se PINTO DE ALBUQUERQUE, Paulo, Comentário do Código 

Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Ho-

mem, Universidade Católica Editora, 3.ª edição, anotação 30 ao artigo 11.º do CP, 2015, 

pp. 142-143. 
910 Efetivamente, de acordo com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 

15/03, o Código Penal passou a prever a responsabilidade subsidiária e solidária, pelo pa-

gamento das multas e indemnizações, das pessoas com posição de liderança da pessoa co-

letiva ou entidade equiparada, quando condenada relativamente a determinados crimes. 
911 Cfr. LEONES DANTAS, com referências à doutrina, que vinha assumindo que o regime 

de imputação dos factos constante do CP não era aplicável no domínio das contraordena-

ções. LEONES DANTAS, António, op. cit., 2008, pp. 99-100. 
912 LEONES DANTAS, António, op. cit., 2008, p. 100. 
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O referido cadastro, da responsabilidade da IGAMAOT, tem por 

objeto o registo e tratamento das sanções principais e acessórias, bem 

como das medidas cautelares aplicadas em processos contraordenaci-

onais e das decisões judiciais transitadas em julgado, com aqueles 

relacionadas. É ainda de sublinhar que está prevista a possibilidade de 

divulgação pública dos dados constantes dos registos, nos casos de 

contraordenações muito graves e de reincidência envolvendo contra-

ordenações graves (cfr. art. 65.º, n.º 3, da LQCA). Todavia, e sem 

qualquer explicação plausível, decorridos mais de 15 anos sobre a 

publicação da LQCA, ainda não existe regulamentação para o cadas-

tro nacional. 

Finalmente, uma nota no que respeita ao Fundo Ambiental. Este 

fundo arrecada parte das receitas provenientes das coimas aplicadas 

(atualmente, 45%). Inicialmente, essas receitas destinavam-se a pre-

venir e reparar danos resultantes de atividades lesivas para o ambien-

te, mas, hoje, destinam-se a fins mais amplos, conforme decorre do 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto, como já 

demos conta no Capítulo V. 

6.1.2. Breves notas sobre o regime jurídico das 

contraordenações ambientais em vigor 

De acordo com o estatuído no artigo 1.º, n.º 2, da LQCA, “consti-

tui contraordenação ambiental todo o facto ilícito e censurável que 

preencha um tipo legal correspondente à violação de disposições le-

gais e regulamentares relativas ao ambiente que consagrem direitos 

ou imponham deveres”, e para o qual se preveja a aplicação de uma 

coima.913 Assim, um determinado comportamento será qualificado 

como contraordenação, quando uma disposição legal lhe atribuir, co-

mo consequência, uma coima e, ainda, por vezes, uma sanção acessó-

ria. Consagra-se, deste modo, em consonância com o direito penal, os 

princípios da legalidade e da tipicidade, bem como da culpabilidade. 

___________ 

913 Sobre a imprecisão desta definição e perigos que representa, pode ver-se LEONES 

DANTAS, António, op. cit., 2008, pp. 95 e ss. 
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Tendo em conta a relevância dos direitos e interesses violados, as 

contraordenações ambientais são classificadas como leves, graves e 

muito graves, correspondendo a cada uma delas uma coima variá-

vel914, determinada em função da gravidade da infração, de acordo 

com a natureza do responsável como pessoa singular ou coletiva, e do 

grau de culpa. Nesse quadro, os valores das coimas, no caso de viola-

ções levadas a cabo por pessoas coletivas, são consideravelmente su-

periores.915 Atualmente, de acordo com o estabelecido no artigo 22.º 

da LQCA, para as infrações praticadas por pessoas singulares, a coima 

mínima prevista é de € 200 e a máxima é de € 200 000, enquanto, para 

as infrações praticadas por pessoas coletivas, a coima mínima prevista 

é de € 2 000 e a máxima é de € 5 000 000. Além disso, prevê-se, ain-

da, que a moldura das coimas das contraordenações muito graves pos-

sa ser agravada para o dobro, quando a presença ou emissão de uma 

ou mais substâncias perigosas afete gravemente, entre outros, o ambi-

ente.916 Estamos, pois, inegavelmente, perante valores consideravel-

mente elevados. 

A este propósito, refira-se que o Tribunal Constitucional foi já 

chamado por várias vezes a pronunciar-se sobre a sua eventual incons-

titucionalidade, por violação do princípio da proporcionalidade, com 

assento no artigo 18.º da Constituição.917 Todavia, em jurisprudência 

uniforme, o Tribunal Constitucional tem entendido que o legislador 

ordinário dispõe de uma ampla liberdade de conformação na definição 

dos crimes e na fixação das respetivas penas, a qual é maior quando 

___________ 

914 Classificação que facilita a atualização dos montantes das coimas, sem ter de se alterar os 

vários diplomas em que as contraordenações estão previstas. 
915 O agravamento da moldura abstrata das coimas aplicáveis às pessoas coletivas foi consa-

grado como princípio geral no RGCO, como resulta do seu artigo 17.º (cfr. PINTO DE 

ALBUQUERQUE, Paulo, Comentário do Regime Geral das Contraordenações, Univer-

sidade Católica Editora, Lisboa, 2011, pp. 76-77). 
916 Nos termos do disposto no artigo 23.º da LQCA, a moldura das coimas nas contraordena-

ções muito graves passa a ser, no que respeita às infrações praticadas por pessoas singula-

res, de € 20 000 no mínimo e de € 400 000 no máximo, e relativamente às infrações prati-

cadas por pessoas coletivas, de € 48 000 no mínimo e de € 10 000 000 no máximo.  
917 Uma reflexão sobre a eventual inconstitucionalidade dos montantes das coimas legalmen-

te previstas por violação do princípio da proporcionalidade, poderá ver-se em TEIXEIRA, 

Carlos Adérito, “Direito de mera ordenação social: o ambiente como espaço de sua afir-

mação”, RDAOT, n.os 6/7, 2001, pp. 33 e ss. 
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exercida fora do âmbito penal, como considera ser o caso do ilícito de 

mera ordenação social. Nesse contexto, o Tribunal Constitucional tem 

afirmado repetidamente que o princípio da proporcionalidade consig-

nado no artigo 18.º, n.º 2, da CRP apenas seria violado caso a sanção 

fosse manifesta e ostensivamente excessiva. Contudo, tendo em aten-

ção a considerável margem de liberdade de conformação deixada ao 

legislador ordinário, a especial relevância dos direitos e interesses em 

questão e o quadro legal definido, em que a negligência é sempre 

punível (art. 9.º, n.º 2, da LQCA), o Tribunal tem reiteradamente en-

tendido que os montantes das coimas não se mostram desadequados 

ou manifestamente desproporcionados em relação à natureza dos bens 

tutelados.918 

Outro aspecto que importa realçar, no quadro do atual regime 

contraordenacional ambiental, atenta a sua relevância a nível do san-

cionamento do incumprimento da legislação ambiental, consiste, con-

forme já aludido, na responsabilidade solidária pelo pagamento da 

coima dos titulares do órgão máximo das pessoas coletivas públicas, 

sócios, administradores ou gerentes (cfr. art. 11.º da LQCA), quando o 

agente punido com coima é uma pessoa coletiva ou equiparada.  

Além disso, os administradores, gerentes e outras pessoas que 

exerçam, ainda que de facto, funções de administração em pessoas 

coletivas são subsidiariamente responsáveis pelas coimas aplicadas no 

período do exercício do seu cargo ou por factos anteriores, quando 

tenha sido por culpa sua que o património da pessoa coletiva se tenha 

tornado insuficiente para o pagamento (cfr. art. 8.º da LQCA).  

Ora, cumpre destacar que estas modalidades de responsabilidade, 

em conjugação com a previsão da responsabilidade contraordenacio-

nal das pessoas coletivas (cfr. art. 7.º do RGCO aplicável ex vi art. 2.º, 

n.º 1, da LQCA), sem exclusão do Estado ou outras pessoas coletivas 

públicas (como ocorre ao nível da responsabilidade criminal),919 per-

___________ 

918 Neste sentido, pronunciando-se pela constitucionalidade das normas que fixam as coimas 

no domínio do ambiente, podem ver-se, designadamente, os acórdãos do Tribunal Consti-

tucional 397/2019, 133/2018, 110/2012 e 557/2011.  
919 Efetivamente, o Código Penal prevê a responsabilidade criminal das pessoas coletivas e 

entidades equiparadas por determinados crimes (entre os quais se encontram os crimes 
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mitem ao direito contraordenacional exercer, efetivamente, uma fun-

ção única a nível do sancionamento, aquando do incumprimento da 

legislação ambiental. Na verdade, tendo em consideração a existência 

de várias entidades públicas com atividade suscetível de causar im-

pactes negativos no ambiente, como é o caso, com interesse para o 

objeto do nosso estudo, das entidades gestoras do saneamento, é, no 

nosso entendimento, claramente evidente, embora discutível, como 

demos conta, a relevância que o regime contraordenacional ambiental 

assume no sentido de assegurar o cumprimento das normas ambien-

tais. 

Por último, importa assinalar que, em simultâneo com as coimas 

previstas para as contraordenações graves e muitos graves, a lei pode, 

ainda, em determinadas circunstâncias, estabelecer a aplicação de vá-

rios tipos de sanções acessórias, entre as quais destacamos: a interdi-

ção do exercício de atividades que dependam de título público; o en-

cerramento de estabelecimento cujo funcionamento esteja sujeito a 

licença; a cessação ou suspensão de licenças; a imposição das medidas 

adequadas à prevenção de danos ambientais, à reposição da situação 

anterior à infração e à minimização dos efeitos decorrentes da mesma; 

e a interdição temporária do exercício da atividade (cfr. arts. 30.º, 31.º 

e 32.º da LQCA). 

Assim, em face do resumidamente exposto, podemos afirmar que 

o campo de intervenção do procedimento contraordenacional no do-

mínio do ambiente é não só bastante amplo como extremamente seve-

ro nas molduras das coimas, bem como nas sanções acessórias e nas-

medidas cautelares previstas, não havendo qualquer exceção no que 

tange à proteção das águas.  

Contudo, cumpre referir que algumas das alterações que a LQCA 

tem sofrido ao longo do tempo evidenciam, como salienta AMADO 

 
ambientais previstos e punidos nos arts. 278.º a 280.º do Código Penal – CP), excecio-

nando, contudo, o Estado, outras pessoas coletivas públicas e as organizações internacio-

nais de direito público. É certo que, para efeitos da lei penal, a expressão “pessoas coleti-

vas públicas” abrange, designadamente, as pessoas coletivas de direito público, nas quais 

se incluem as entidades públicas empresariais e as entidades concessionárias de serviços 

públicos, independentemente da sua titularidade (cfr. art. 11.º, n.os 2 e 3, do CP). 
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GOMES, uma “suavização” do regime contraordenacional ambien-

tal,920 nomeadamente, através: da redução dos montantes mínimos e 

máximos de algumas coimas (cfr. alterações ao art. 22.º, introduzidas 

pelas Leis n.os 89/2009, de 31/08, e 114/2015, de 28/08); da possibili-

dade de suspensão da aplicação da coima (cfr. art. 20.º-A, aditado pela 

Lei n.º 114/2015, de 28/08); da possibilidade de atenuação especial da 

coima para metade dos limites mínimos e máximos previstos (cfr. 

arts. 23.º-A e 23-B, aditados pela Lei n.º 114/2015, de 28/08); da pos-

sibilidade de proceder a uma advertência em substituição da instrução 

e decisão do processo contraordenacional em determinadas situações, 

quando estejam em causa contraordenações ambientais leves (cfr. art. 

47.º-A, aditado pela Lei n.º 114/2015, de 28/08); da possibilidade de 

redução da coima quanto a contraordenações leves (cfr. art. 49.º-A, 

aditado pela Lei n.º 89/2009, de 31/08 e alterado pela Lei n.º 

114/2015, de 28/08); e, ainda, da possibilidade de pagamento da coi-

ma a prestações (cfr. art. 54.º-A, aditado pela Lei n.º 114/2015, de 

28/08).  

6.2. AS CONTRAORDENAÇÕES PREVISTAS PARA A PROTEÇÃO DO 

DOMÍNIO HÍDRICO FACE ÀS DESCARGAS DE ÁGUAS RESIDUAIS 

No âmbito da legislação relativa à proteção do domínio hídrico, 

são várias as contraordenações ambientais previstas. E, constituindo 

as descargas de águas residuais um dos fatores de degradação que 

atinge diretamente a água e o solo, podendo fazê-lo com elevada gra-

vidade, não nos surpreende que se prevejam vários ilícitos contraor-

denacionais a este propósito, cujas coimas podem atingir, no caso de 

infrações praticadas por pessoas coletivas, o valor máximo legalmente 

previsto de € 10 000 000 (dez milhões de euros). No entanto, apenas 

nos referiremos às contraordenações que consideramos mais relevan-

tes no âmbito do tema que nos ocupa, que se encontram previstas no 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que estabelece o Regime 

de Utilização dos Recursos Hídricos (RURH). 

___________ 

920 Ver AMADO GOMES, Carla, op. cit., 2018, pp. 271-272. 
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O aludido regime considera constituírem contraordenação ambi-

ental grave, no artigo 81.º, n.º 2, entre outras, as seguintes: 

– a não prestação das informações solicitadas, a prestação de 

informações falsas ou inexatas e a ocultação de elementos de 

informação às autoridades de inspeção e fiscalização (cfr. al. 

a); 

– a falta de instalação do sistema de autocontrolo determinado 

no título (cfr. al. f); e 

– a falta de envio dos dados do sistema de autocontrolo, de 

acordo com a periodicidade definida no título (cfr. al. g). 

Por sua vez, no artigo 81.º, n.º 3, o mesmo diploma considera 

constituírem contraordenação ambiental muito grave, designadamen-

te: 

– uma descarga sem que o utilizador esteja munido do respeti-

vo título (cfr. al. a); 

– o incumprimento das obrigações impostas pelo respetivo títu-

lo de descarga (cfr. al. c); 

– a obstrução ao exercício de ação de inspeção, fiscalização ou 

o exercício das suas competências, nomeadamente a recusa 

de acesso da entidade ao local (cfr. al. o);   

– o incumprimento das normas de qualidade da água, de acordo 

com a legislação em vigor (cfr. al. p); 

– a descarga de efluentes em local diferente do autorizado (cfr. 

al. r); 

– a rejeição de águas residuais industriais, direta ou indireta-

mente, para o sistema de disposição de águas residuais urba-

nas sem autorização da respetiva entidade gestora (cfr. al. t); 

e 

– a descarga de águas degradadas diretamente para o sistema 

de disposição de águas residuais, para a água ou para o solo, 

sem qualquer tipo de mecanismos que assegurem a sua depu-

ração (cfr. al. u). 

Em face do exposto, é nítido que as descargas constituem uma 

das matérias a que o legislador atribui grande importância ao nível da 

previsão e da gravidade das contraordenações.  
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As grandes questões que se colocam são, na nossa opinião, essen-

cialmente, a nível do número de fiscalizações, como veremos de se-

guida, bem como a nível das decisões administrativas, quando sujeitas 

a impugnação judicial, uma vez que, em grande número de situações, 

as decisões judiciais não acompanham o decidido administrativamen-

te. De facto, como já demos conta, as entidades administrativas, no-

meadamente a IGAMAOT, têm vindo a “reclamar” das decisões judi-

ciais que recaem sobre os recursos interpostos das suas decisões no 

âmbito dos processos de contraordenação.921 

Por último, poderá equacionar-se a inversão do atual paradigma 

do regime sancionatório contraordenacional, prevendo-se, a título de 

sanção principal, a aplicação de determinadas sanções – atualmente 

previstas como sanções acessórias –, que poderão ser mais eficazes 

em termos de proteção do ambiente do que as coimas. 

6.2.1. A inspeção e a fiscalização  

Um aspeto que evidencia a importância que o legislador confere à 

proteção do domínio hídrico, através do ilícito de contraordenação, 

consiste no estabelecimento de um conjunto de normas relativas à 

inspeção e à fiscalização das atividades que envolvem a utilização dos 

recursos hídricos ou suscetíveis de causarem impacte negativo no es-

tado das massas de água. 

A inspeção e a fiscalização, nem sempre alvo de correta identifi-

cação, são duas realidades com características e natureza distintas, que 

estão hoje definidas e reguladas em vários diplomas relativos à prote-

ção das águas e com eles relacionados (cfr., nomeadamente, os arts. 

90.º a 94.º da LA, os arts. 79.º e 80.º do RURH e o art. 31.º da PCIP). 

A inspeção é, atualmente, da competência da IGAMAOT, devendo ser 

efetuada de forma casuística e aleatória, ou em execução de um plano, 

___________ 

921 Cfr. supra, ponto 4 do Capítulo V. 



ISABEL ROCHA 

 572 

ou, ainda, no âmbito da responsabilidade por acidentes de poluição.922 

Por sua vez, a fiscalização, da competência da APA e de várias outras 

entidades, deve ser desenvolvida de forma sistemática pelas autorida-

des licenciadoras, no âmbito da sua obrigação legal de vigilância (para 

verificação de cumprimento das medidas impostas), bem como de 

forma pontual, em função das denúncias recebidas.  

Todavia, apesar da previsão legal destas medidas e da sua rele-

vância para assegurar o cumprimento da legislação ambiental, um dos 

problemas mais significativos que se tem registado ao longo dos tem-

pos, no nosso país, consiste no diminuto número de ações de fiscali-

zação, havendo mesmo quem tenha afirmado a sua inexistência duran-

te largos anos (até ao final da primeira década do século XXI).923 No-

te-se que, segundo a própria APA924, só em 2015 se procedeu à elabo-

ração do primeiro “Programa de Fiscalização”.925 Esta situação é in-

compreensível face ao quadro legal vigente e quando é sabido que a 

fiscalização pode evitar graves danos ambientais às águas. Aliás, só 

uma fiscalização efetiva, pelas entidades licenciadoras, que conhecem 

quer as licenças quer a legislação, poderá garantir o cumprimento das 

normas de proteção fixadas para as descargas de águas residuais. Não 

existindo uma verdadeira fiscalização, a inspeção subsequente, muitas 

vezes, é incapaz de assegurar, por si só, uma verdadeira proteção do 

domínio hídrico. 

A este propósito e mostrando a inteira razão do que afirmamos, 

uma vez que os relatórios da fiscalização empreendida a partir de 

2015, disponíveis no site da APA, não individualizavam o número de 

fiscalizações relativas às descargas de águas residuais, decidimos 

questionar a APA, em meados de 2019, com o intuito de saber o nú-

___________ 

922 A Recomendação 2001/331/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de abril, 

estabelece os critérios mínimos a que estão sujeitas as inspeções ambientais dos Estados-

membros. 
923 Cfr. SEQUEIRA RIBEIRO, António, op. cit., p. 229. 
924 Entidade que, como já vimos, detém a competência direta de fiscalização dos recursos 

hídricos, através dos serviços de fiscalização integrados nos seus departamentos de Ad-

ministração de Região Hidrográfica. 
925 Cfr. Relatório de Fiscalização 2015, APA, março de 2016, p. 3, disponível em 

https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/Fiscalizacao/Relatorio_F

iscalizacao_vf.pdf. 
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mero de fiscalizações por si realizadas, no domínio do cumprimento 

dessa legislação, nos últimos quatro anos.  

Nesse seguimento, a APA informou-nos de que não dispunha de 

informação que lhe permitisse dizer qual era o número de ações de 

fiscalização que visaram o cumprimento da legislação relativa à rejei-

ção de águas residuais. A APA limitou-se a afirmar que, de uma for-

ma global, as ações de fiscalização recaíram sobre construções, rejei-

ções, infraestruturas hidráulicas e captações, no domínio hídrico, ten-

do sido igualmente fiscalizadas utilizações dos recursos hídricos asso-

ciadas a unidades industriais, gestores de resíduos, suiniculturas, ma-

tadouros, adegas, etc. Isto não deixa de ser, no nosso entendimento, e 

no mínimo, bizarro, sabendo-se que o conhecimento das pressões 

exercidas sobre as massas de água provenientes de descargas de águas 

residuais é crucial para a avaliação do estado das massas de água, tal 

como preconizado na DQA e na nossa legislação!  

Com efeito, a APA enviou-nos o quadro abaixo transcrito, respei-

tante à globalidade das ações de fiscalização, entre 2015 e 2018, rela-

tivas ao domínio hídrico, e não apenas às descargas, pois, como refe-

rido, não dispõe dessa análise. 

 

ANOS 2015 2016 2017 2018 

N.º de ações de fiscalização 2147 3193 2115 2289 

N.º de autos de notícia* 1161 1204 1078 1145 

N.º de processos de 
contraordenação cuja instrução 

foi iniciada* 
308 251 571 570 

N.º de processos de 
contraordenação cuja instrução 

foi iniciada relativos a anos 
anteriores 

330 686 626 421 

* inclui entidades externas: SEPNA-GNR, Autoridade Marítima Nacional, BriPA-
PSP, municípios. 

E os números falam por si. Apenas em 2016 se verificou um li-

geiro incremento das ações de fiscalização, que baixaram logo de se-

guida, mantendo-se, nos restantes anos, um número que, englobando 
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vários tipos de normas (e não apenas as relativas às descargas de 

águas residuais), não alcança nem metade das instalações de tratamen-

to relativas apenas a águas residuais urbanas,926 a que acrescem, ain-

da, as águas residuais industriais e agropecuárias. 

Por outro lado, e para melhor compreensão e alcance dos núme-

ros constantes do quadro acima transcrito, refira-se que a fiscalização 

da legislação relativa às descargas para o domínio hídrico compete, no 

atual regime regulatório, não só à APA, mas também ao SEPNA-

GNR, Autoridade Marítima Nacional, BriPA-PSP e municípios, enti-

dades que também podem proceder, por si só, à realização de fiscali-

zações nas áreas de atuação da APA e ao consequente envio dos autos 

de notícia para efeitos de instrução. Tais ações já se encontram incluí-

das nos números constantes do quadro apresentado. 

Deste modo, mostra-se necessário, na nossa opinião, que o Estado 

proporcione às entidades competentes os meios humanos e técnicos 

adequados ao cumprimento da sua função de fiscalização, que vêm 

sendo frequentemente reclamados,927 pois quanto mais se investir a 

este nível maior será o êxito do cumprimento efetivo das normas am-

bientais de proteção das águas. Sabemos que é muito mais fácil, e 

menos oneroso, legislar e regular do que fiscalizar. Todavia, o denom-

inado “law in books” deve corresponder ao “law in action”.  

É certo que a legislação e os procedimentos administrativos insti-

tuídos para o controlo da poluição resultante das descargas de águas 

residuais são absolutamente indispensáveis, porém, se não forem 

acompanhados de meios de controlo eficazes, no sentido de assegurar 

o efetivo cumprimento do estatuído e averiguar se os objetivos deline-

ados estão a ser atingidos, serão certamente insuficientes. Neste con-

texto, mostra-se fundamental, a nosso ver, dispor de relatórios de ava-

liação pormenorizados e específicos sobre o controlo exercido no que 

respeita às descargas de águas residuais, de modo a conhecer as difi-

culdades e a implementar as alterações que se mostrarem necessárias 

___________ 

926 Segundo a ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, que abrange 

o serviço do saneamento público, como vimos), em 2018 existiam 4370 instalações de 

tratamento, das quais 2759 correspondiam a ETAR e 1611 a fossas séticas coletivas. 
927 Cfr. PENSAAR 2020, vol. 1, p. 52. 
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nesta matéria, com vista ao cumprimento das metas traçadas pela 

DQA. 

Acresce que a fiscalização e a inspeção deveriam dispor de méto-

dos mais eficazes, recorrendo à geolocalização, ao uso de drones e 

satélites e à inteligência artificial. Impõe-se o recurso a novas técnicas 

de investigação.  

Por último, cumpre referir que as medidas de fiscalização são, 

atualmente, no nosso entendimento, mais necessárias do que nunca, 

tendo em atenção a simplificação e harmonização administrativa dos 

procedimentos no âmbito do licenciamento, face ao quadro institucio-

nal anterior. 

Assim, e em jeito de conclusão, em primeiro lugar, impõe-se, na 

nossa opinião, intensificar o número de ações de fiscalização e de 

inspeção, pois as ações de fiscalização e de inspeção contribuem para 

um melhor desempenho ambiental dos operadores. Em segundo lugar, 

deverão autonomizar-se os dados relativos à fiscalização de cada um 

dos tipos de ilícito em questão no domínio hídrico, de modo a verifi-

car-se o efetivo cumprimento das normas de descarga para a proteção 

das massas de água e avaliar a sua eficácia ou a necessidade de im-

plementação de outras medidas para o efeito e/ou de revisão dos ins-

trumentos atualmente existentes. Em terceiro lugar, parece-nos abso-

lutamente curial avançar com a implementação do Cadastro Nacional 

das contraordenações ambientais, previsto na lei desde 2006 (cfr. arts. 

62.º a 68.º da LQCA), de molde a permitir o registo e o tratamento das 

sanções principais e acessórias, bem como das medidas cautelares 

aplicadas em processo de contraordenação e das decisões judiciais, 

relacionadas com aqueles processos, após decisão definitiva ou trânsi-

to em julgado.  

6.2.2. As decisões administrativas no processo 

contraordenacional e a sua impugnação judicial 

Quando é identificada a violação de uma norma ambiental, é la-

vrado o auto de notícia e instruído o respetivo processo de contraor-

denação. Nesse processo, comprovando-se a prática de ilícito ambien-
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tal, a entidade competente decide sobre a aplicação de sanções pecu-

niárias e/ou acessórias, podendo ainda, atenta a gravidade da infração, 

aplicar, antes da decisão final, eventuais medidas cautelares (cfr. art. 

41.º da LQCA). 

No caso de aplicação de uma medida cautelar no âmbito do pro-

cedimento contraordenacional, o sujeito alvo da mesma que não se 

conforme com tal decisão, pode impugná-la, tal como ocorre relati-

vamente à decisão final do processo de contraordenação, junto dos 

Tribunais Judiciais Comuns.928 929 Ou seja, não existe qualquer juris-

___________ 

928 Esta posição tem vindo a merecer interpretação unânime da jurisprudência. Neste sentido, 

pode ver-se, a título meramente exemplificativo, o acórdão do Tribunal Central Adminis-

trativo Sul, de 21/04/2016 (com referência a vários acórdãos sobre a mesma matéria), que 

afirmou que a impugnação das medidas cautelares relacionadas com o ilícito contraorde-

nacional tem de ser efetuada nos Tribunais Judiciais, por serem estes os competentes para 

conhecer da aplicação de sanções contraordenacionais e das medidas acessórias ou caute-

lares que lhe estão associadas. Ver também o recente acórdão do Tribunal da Relação de 

Coimbra (TRC), de 26/06/2019, que considerou nula e de nenhum efeito a providência 

cautelar, interposta no Tribunal Administrativo, que impugnava a decisão administrativa 

de cessação de uma atividade proferida no âmbito de um processo de contraordenação 

ambiental, por inadequação substancial, entendendo que a mesma não poderia ser objeto 

de aproveitamento/convolação para a espécie processual de impugnação judicial, por for-

ça do disposto no artigo 193.º, n.º 1, do CPC, aplicável no domínio em causa em razão do 

previsto nos artigos 2.º da LQCA, 43.º do RGCO e 4.º do CPP.  

 Com efeito, os tribunais têm considerado que as medidas cautelares proferidas no âmbito 

de um processo de contraordenação ambiental se tratam de matéria subtraída à jurisdição 

dos Tribunais Administrativos, competindo aos Tribunais Comuns apreciá-las, mais pre-

cisamente aos juízos locais criminais, mediante impugnação judicial. Decisão que nos pa-

rece acertada, tendo em consideração a competência da jurisdição comum para julgar a 

verificação, ou não, de um determinado ilícito contraordenacional. Na verdade, seria ab-

solutamente incompreensível a quebra da unidade do sistema, permitir que fosse da com-

petência dos Tribunais comuns a apreciação do ilícito, e da competência administrativa 

apreciar uma medida tomada precisamente com base na ocorrência do mesmo ilícito! 

 A jurisdição administrativa tem competência para julgar os litígios emergentes de rela-

ções jurídico-administrativas, salvo quando tais litígios configuram ilícito criminal ou 

contraordenacional que esteja atribuído aos Tribunais Judiciais Comuns. Nestes casos, a 

apreciação da legalidade está cometida aos tribunais comuns.  
929 A questão de saber se a decisão de aplicação das medidas cautelares pode ser judicial-

mente impugnada de imediato, ou apenas no momento da impugnação da decisão final, 

não é pacífica na jurisprudência. A LQCA não o esclarece, nomeadamente nos seus arti-

gos 41.º e ss., relativos à adoção de medidas cautelares.  

 No sentido de que as decisões provisórias, sendo alvo de impugnação, apenas serão apre-

ciadas com a eventual impugnação da decisão final, foi o que se decidiu, nomeadamente 

no acódão do Tribunal da Relação do Porto (TRP), de 14/07/2008, relativamente à apre-
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dição autónoma930 nem especializada931 na área do ambiente,932 sendo 

esta situação considerada um dos principais problemas de eficácia do 

regime sancionatório contraordenacional.933 

 
ensão provisória de objetos, prevista no artigo 48.º-A, do RGCO. Por sua vez, no acórdão 

do TRP, de 05/03/2008, decidiu-se que cabia recurso da medida cautelar para o tribunal 

nos termos do artigo 61.º do RGCO. Entendimento que acompanhamos e que foi recen-

temente sufragado, designadamente pelo acórdão do TRC, de 26/06/2019, por ser consi-

derado mais conforme quer aos princípios do direito sancionatório, que permitem a rea-

ção imediata quanto a atos suscetíveis de lesar a esfera jurídica dos arguidos, quer ao 

RGCO, em concreto ao disposto no seu artigo 55.º, que prevê a possibilidade de impugnar 

judicialmente as decisões e despachos proferidos pelas autoridades administrativas no de-

curso dos processos de contraordenação, regime que é de aplicação subsidiária às contra-

ordenações ambientais, por força do disposto no artigo 2.º, n.º 1, da LQCA. 
930 As jurisdições autónomas existentes são as constantes do artigo 209.º da CRP. 
931 Efetivamente, até à data, ainda não existem tribunais de competência especializada ambi-

ental (em razão da matéria) nas jurisdições atualmente existentes. Todavia, a Lei n.º 

114/2019, de 12/09, alterou o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), 

prevendo-se, agora, a possibilidade de criação de juízo de competência especializada ad-

ministrativa, de urbanismo, de ambiente e de ordenamento do território [cfr. art. 9.º, n.º 5, 

al. d), do ETAF]. Tal não significa, contudo, que o regime contraordenacional seja da 

competência dos Tribunais Administrativos, pois, como já referimos, essa competência 

está atribuída aos Tribunais Judiciais Comuns. 
932 Consoante os temas ambientais em questão, afere-se qual o tribunal competente de entre 

as jurisdições atualmente existentes, sendo distintos os tribunais que julgam as várias ma-

térias ambientais. Assim, e a título meramente exemplificativo, os conflitos resultantes 

das decisões dos processos de avaliação de impacte ambiental devem ser julgados nos 

Tribunais Administrativos e Fiscais; a responsabilidade civil por danos ambientais com 

prejuízo para as pessoas e bens deve ser apreciada pelos Tribunais Cíveis; as decisões nos 

processos de contraordenação podem ser impugnadas junto dos Tribunais de Pequena Ins-

tância Criminal ou, na sua ausência, perante os juízos locais criminais, nos tribunais co-

muns; os crimes ambientais são julgados pelos Tribunais Criminais.  
933 Há quem defenda que a competência para decidir sobre as impugnações das decisões da 

administração pública, no âmbito do ilícito de mera ordenação social em matéria de am-

biente, deveria pertencer aos Tribunais Administrativos e Fiscais, à semelhança do que 

ocorre no que respeita ao Regime das Infrações Tributárias e, mais recentemente (desde 

01/09/2016), no que concerne ao regime dos ilícitos urbanísticos [cfr. art. 4.º, n.º 1, al. l), 

do ETAF], tendo existido já uma proposta legislativa nesse sentido, mas que acabou por 

não vingar.  

 A este propósito, cumpre referir que a inconstitucionalidade da atual competência dos 

tribunais judiciais comuns foi já suscitada algumas vezes, ao abrigo do disposto no artigo 

212.º, n.º 3, da CRP, que afirma: “Compete aos tribunais administrativos e fiscais o jul-

gamento das ações e recursos contenciosos que tenham por objeto dirimir os litígios 

emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais”, tendo o Tribunal Constituci-

onal negado sempre a existência de qualquer inconstitucionalidade (cfr., a título mera-

mente exemplificativo, o acórdão 211/2007). De facto, o Tribunal Constitucional tem de-

fendido reiteradamente que o artigo 212.º, n.º 3, não consagra uma reserva absoluta de 
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Com efeito, o recurso judicial de uma decisão, no âmbito do pro-

cesso contraordenacional, é apresentado, consoante as comarcas judi-

ciais, perante os Tribunais de Pequena Instância Criminal ou, na au-

sência destes, perante os juízos locais criminais. Ora, as matérias am-

bientais, para além de constarem de um amplo e disperso quadro le-

gislativo, nem sempre fácil de identificar e de interpretar, comportam, 

ainda, especificidades técnicas que grande parte dos juízes e magistra-

dos do Ministério Público (a quem incumbe a defesa da legalidade) 

não dominam. Daí que haja, há muito, quem defenda a criação de tri-

bunais de competência especializada. 

Apesar de não ser objeto deste trabalho aprofundar o estudo do 

regime contraordenacional ambiental e a sua eficiência, importa sem-

pre referir que, no nosso entendimento, os problemas da eficácia deste 

instrumento residem tanto na ausência da especialização como na di-

minuta fiscalização existente, de que já demos conta, não falando das 

dificuldades que resultam do próprio sistema legislativo. Na verdade, 

ambos os fatores acabam por se relacionar e potenciar a ineficácia do 

regime contraordenacional. Quanto menor é o número de fiscaliza-

 
competência dos tribunais administrativos para dirimir os litígios emergentes de relações 

jurídico-administrativas, sendo constitucionalmente legítimo que o legislador atribua a 

outros tribunais competências pontuais, desde que devidamente fundamentadas e insus-

cetíveis de descaracterizar o núcleo essencial de cada uma das jurisdições.  

 Acresce que a atribuição de competências aos tribunais judiciais, relativamente à impug-

nação de decisões em matéria de contraordenações, tem longa tradição no nosso país, 

sendo ainda de ter em consideração o escasso número e a distribuição geográfica dos Tri-

bunais Administrativos e Fiscais, bem como o número de pendências neles existentes, ha-

bitualmente mais morosos que os tribunais comuns. 

 De qualquer modo, importa sublinhar que a tendência mais recente tem sido a de atribuir 

competências aos Tribunais Administrativos no âmbito dos ilícitos contraordenacionais, 

como ocorreu no que respeita às contraordenações urbanísticas. Assim, atualmente, como 

se referiu, compete à jurisdição administrativa a apreciação de litígios que tenham por 

objeto questões relativas a impugnações judiciais de decisões da administração pública 

que apliquem coimas no âmbito do ilícito de mera ordenação social, por violação de nor-

mas de direito administrativo em matéria de urbanismo. Contudo, já as decisões adminis-

trativas por ilícito contraordenacional em matéria de ordenamento do território (cfr. art. 

75.º-A da LQCA), bem como as decisões ambientais, estão sujeitas à jurisdição dos Tri-

bunais Judiciais Comuns. Este espartilho parece-nos criticável, especialmente entre as 

normas urbanísticas e de ordenamento do território, tendo em consideração quer a interli-

gação das normas ambientais quer a especialização que se deve procurar para dar resposta 

adequada ao efetivo cumprimento da legislação adotada. 
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ções, menor será o número de decisões impugnadas e menor será o 

número de vezes que os juízes são chamados a estudar as matérias 

ambientais. 

Um outro fator que, quanto a nós, poderia contribuir de forma de-

cisiva para um maior sucesso do regime contraordenacional seria a 

participação das autoridades administrativas em sede judicial, situação 

que se encontra legalmente prevista, mas que na prática não é utiliza-

da. Com efeito, apesar do artigo 70.º, n.º 1, do RGCO, prever a possi-

bilidade de um representante da autoridade administrativa participar 

na audiência, assumindo um papel de assessoria técnica ao Ministério 

Público (atenta a especialidade dos seus conhecimentos),934 o que se 

poderia revelar fulcral para o esclarecimento de muitos dos aspetos 

em discussão, o certo é que as entidades administrativas com compe-

tências ambientais não utilizam esta possibilidade.  

Alem disso, a LQCA prevê a possibilidade da autoridade admi-

nistrativa, aquando do envio dos autos para o tribunal, juntar alega-

ções (cfr. art. 52.º, n.º 2) e, ainda, sem prejuízo da aludida possibilida-

de de participação na audiência, poder juntar, nesse momento, outros 

elementos ou informações que considere relevantes para a decisão da 

causa, bem como oferecer meios de prova (cfr. arts. 52.º, n.º 4, e 55.º, 

n.os 1 e 2). Deste modo, se as entidades administrativas ambientais 

utilizassem todas as formas de participação legalmente estabelecidas, 

estamos certos que contribuiriam para um maior sucesso da tutela 

contraordenacional. 

6.3. O DIREITO PENAL E A PROTEÇÃO DO AMBIENTE  

Como é sabido, nem todos os interesses coletivos são penalmente 

tutelados. O direito penal apenas deve intervir quando a tutela desses 

interesses não possa ser alcançada por outros ramos do direito. Deste 

modo, nem todas as condutas ambientalmente danosas são sanciona-

das pelo direito criminal. A sanção criminal apenas se justifica quando 

___________ 

934 Sobre o estatuto e o papel desempenhado pela entidade administrativa, ao abrigo deste 

normativo, poderá ver-se em PINTO DE ALBUQUERQUE, Paulo, Comentário do Re-

gime Geral das Contra-Ordenações, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2011, pp. 

285-286. 
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todos os outros instrumentos, meios e sanções se revelam ineficazes 

ou insuficientes, isto é, como ultima ratio da tutela ambiental.935 Na 

verdade, a intervenção do direito penal deve reservar-se para a prote-

ção de bens fundamentais e para quando as sanções civis e contraor-

denacionais se mostram insuficientes ou inadequadas. A tudo isto 

acresce que, na proteção do ambiente, devem prevalecer os instrumen-

tos de natureza essencialmente preventiva. 

Não obstante, é, hoje, praticamente inquestionável a necessidade 

de proteção do ambiente através de normas de direito penal, como 

ultima ratio da política ambiental.936 Ademais, a União Europeia 

obrigou os Estados-membros a preverem sanções penais para deter-

___________ 

935 Sobre a lesão do ambiente como crime e a justificação da tutela penal, embora com uma 

visão antropocêntrica, ver FERNANDA PALMA, Maria, op. cit., 1994, pp. 433 e ss. 
936 O recurso ao direito penal como meio de proteção do ambiente iniciou-se em vários 

países do Ocidente nos anos 60 do século XX, como se poder ver, para aprofundamento 

do tema, em PRADEL. Cfr. ALONSO ÁLAMO, Mercedes, “La aporía del Derecho penal 

del medio ambiente”, Estudios de Derecho Ambiental, Libro Homenaje al profesor Josep 

Miquel Prats Canut, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 21. Todavia, é essencialmente a 

partir dos anos 90 do século XX que se verifica uma maior utilização da via penal como 

instrumento de tutela ambiental. De facto, é depois de se registarem problemas e aciden-

tes ambientais em larga escala, como, por exemplo, o acidente de Bhopal (com a fuga de 

toneladas de um gás tóxico numa indústria de pesticidas), na Índia, em 1984, ou a explo-

são na central nuclear de Chernobil, em 1986, que se espoletou um amplo recurso ao di-

reito penal para proteção do ambiente.  

 Em defesa da intervenção penal pode ver-se, por todos, FIGUEIREDO DIAS, Jorge, 

“Sobre o papel do direito penal na proteção do ambiente”, Revista de Direito e Economia, 

Ano IV, n.º 1, janeiro-junho, Coimbra Editora, Coimbra, 1978, pp. 6 e ss., e “Sobre a tu-

tela jurídico-penal do ambiente – um quarto de século depois”, AAVV, Estudos em Ho-

menagem a Cunha Rodrigues, AAVV, vol. I, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, p. 392, 

bem como SOUSA MENDES, Paulo, Vale a pena o direito penal do ambiente?, AAFDL 

Editora, Lisboa, 2000, pp. 36 e ss. 

 Sobre a legitimidade de intervenção do direito penal no domínio do ambiente, pode ver-

se, ainda, de modo sintético, TORRÃO, Fernando, “Crimes ambientais e responsabilidade 

penal das pessoas colectivas: o caso português”, Direito, n.os 1 e 2, Lusíada, Porto, 2010, 

pp. 47-49.  

 Em sentido oposto, o autor alemão MÜLLER-TUCKFELD defende a abolição do direito 

penal do ambiente, sendo bastante crítico sobre a eficácia dos crimes de perigo abstrato 

para reprimir condutas contrárias ao ambiente. Ver MÜLLER-TUCKFELD, “Ensayo pa-

ra la abolición del Derecho Penal del medio ambiente”, AAVV, La insostenible situación 

del Derecho Penal, Comares, Granada, 2000, pp. 526 e ss. 

 HASSEMER é também um acérrimo crítico da utilização do direito penal na proteção do 

ambiente. Cfr. HASSEMER, Winfried, “A preservação do meio ambiente através do di-

reito penal”, Revista de Ciência e Cultura, número especial, Lusíada, 1996, pp. 317-330.  
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minadas infrações em matéria de ambiente.937 Com efeito, e com inte-

resse para o tema que nos ocupa, cumpre referir que a Diretiva 

2008/99/CE impôs a criminalização da descarga de matérias, no solo 

ou na água, que causem, ou sejam suscetíveis de causar, danos subs-

tanciais à qualidade da água. 

Neste quadro, e tendo ainda em consideração que o Direito do 

Ambiente surgiu essencialmente a partir da década de 70 do século 

XX, não admira que a criminalização das condutas lesivas do ambien-

te, e em particular das águas, como componente ambiental suscetível 

de proteção de per se, seja relativamente recente no nosso ordenamen-

to jurídico, embora, sublinhe-se, anterior às imposições comunitá-

rias.938 De facto, os crimes ambientais foram introduzidos no nosso 

Código Penal (CP) em 1995939 e 2011940, tendo sido alvo já de diver-

sas alterações.941  

Atualmente, os crimes ambientais constam dos artigos 278.º e se-

guintes do CP, mas, tendo em consideração o objeto da nossa tese, 

___________ 

937 Veja-se em primeiro lugar a Decisão-Quadro 2003/80/JAI do Conselho, de 27 de janeiro, 

cuja anulação foi solicitada pela Comissão contra o Conselho ao TJCE (processo C-

176/03, cujo acórdão de 13/09/2005 anula a Decisão-Quadro) e a Diretiva 2008/99/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa à proteção do ambiente 

através do direito penal. 

 Para um aprofundamento sobre a intervenção penal ambiental a nível da UE, pode ver-se 

CUESTA ARZAMENDI, José Luis, “Unión europea, Derecho penal (ambiental) y Dere-

cho comunitário”, Estudios de Derecho Ambiental, Libro Homenaje al profesor Josep 

Miquel Prats Canut, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 75-111, e ISENBERG, An-

dreas Anthony, “A questão da atribuição de competências penais à comunidade europeia 

no contexto da protecção ambiental em Portugal”, Revista Portuguesa de Ciência Crimi-

nal, n.º 19, 2009, pp. 217-265.  
938 Embora a neocriminalização ambiental em Portugal tenha ocorrido antes da adoção da 

Diretiva 2008/99/CE, o legislador teve de rever as normas instituídas, em ordem a trans-

por integralmente a mencionada diretiva, o que ocorreu através das Leis n.os 15/2011, de 

15/11, e 81/2015, de 03/08. 
939 Foi o Decreto-Lei n.º 48/95, de 15/03, que introduziu os primeiros crimes ambientais no 

nosso Código Penal, a saber: os danos contra a Natureza (art. 278.º) e o crime de poluição 

(art. 279.º).  
940 A Lei n.º 56/2011, de 15/11, tipificou um novo crime de atividades perigosas para o 

ambiente no artigo 279.º-A do CP. 
941 Sobre uma breve evolução das normas de proteção do ambiente no CP, pode ver-se 

PINTO DE ALBUQUERQUE, Paulo, op. cit., 2015, nota prévia ao artigo 278.º, pp. 981 e 

ss. 
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aquele que nos cumpre aqui salientar é apenas o crime de “poluição”, 

previsto no artigo 279.º e consagrado no nosso CP em 1995.942  

6.3.1. As normas penais relativas à proteção das águas. O 

crime de poluição 

O crime de poluição, previsto no artigo 279.º do CP943, está inte-

grado no Capítulo III – “Dos crimes de perigo comum”944 –, o qual, 

por sua vez, integra o Título IV – “Dos crimes contra a vida em soci-

edade” –, encontrando-se legitimado, em termos materiais, no dispos-

to no artigo 66.º da Constituição.945 Estamos perante um tipo incrimi-

___________ 

942 O crime de “poluição com perigo comum”, também introduzido no CP na mesma data, 

previsto no artigo 280.º (com redação conferida pelas Leis n.os 59/2007, de 04/09, e 

56/2011, de 15/11), cujo tipo coincide com as ações típicas do crime de poluição, não po-

de considerar-se um verdadeiro crime ambiental (em que o bem jurídico protegido é o 

ambiente), na medida em que os bens jurídicos protegidos pela incriminação são a vida, a 

integridade física e os bens patrimoniais alheios de valor elevado ou os monumentos cul-

turais ou históricos. Na verdade, a proteção dos componentes ambientais (estabelecida no 

art. 279.º), através do artigo 280.º, é apenas indireta. 
943 Crime introduzido, conforme já referido, pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15/03, entretanto 

alterado pelas Leis n.os 59/2007, de 04/09; 56/2011, de 15/11; e 81/2015, de 03/08.  
944 Atendendo à complexa configuração jurídica dos crimes contra ao ambiente e ao bem 

jurídico tutelado, como é o caso do crime de poluição, a doutrina tem adotado entendi-

mentos divergentes e controversos quanto à sua classificação, havendo quem os conside-

re, ou tenha considerado, como crimes de dano, de perigo abstrato e/ou concreto, de de-

sobediência e de resultado. Para aprofundamento do tema, poderão consultar-se as várias 

posições doutrinárias indicadas por PINTO DE ALBUQUERQUE, Paulo, op. cit., 2015, 

anotação 3 ao artigo 279.º, pp. 998-999. 

 Uma análise crítica sobre o crime de poluição como um crime de resultado ou como 

crime de perigo abstrato potencial pode ver-se em, SOUSA MENDES, Paulo, pp. 106 e 

ss. 

 De acordo com o acórdão do TRP, de 09/04/2014 (in www.dgsi.pt), o crime de poluição é 

um crime de perigo comum (no sentido de que cria perigo para um número indeterminado 

de pessoas), sendo construído pelo legislador como crime de perigo concreto. No enten-

dimento do referido aresto, o perigo faz parte do tipo legal, tendo de se concretizar num 

dos bens jurídicos protegidos pela norma. A criação de perigo tem de se verificar, pois es-

tamos perante um crime de resultado de perigo. No mesmo sentido, pode ver-se o acórdão 

do TRP de 15/02/2006 (publicado em www.dgsi.pt). 
945 Facto considerado essencial para uma criminalização legítima. Na verdade, apesar do 

artigo 66.º da CRP não se referir expressamente ao estabelecimento de sanções penais, 

como é o caso, por exemplo, da Constituição Espanhola (cfr. art. 45.º, n.º 3), como afirma 

MIRANDA RODRIGUES, a criminalização ambiental só é legítima “quando se pode es-

tabelecer uma relação entre o bem jurídico protegido por uma incriminação e a ordem 
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nador cujo bem jurídico protegido é, sem dúvida, o ambiente, embora 

nele existam, ainda, várias referências antropológicas.946  

Como decorre do estabelecido no n.º 1947 do artigo 279.º, comete 

o crime de poluição quem, não observando disposições legais, regu-

 
axiológica jurídico-constitucional”, afirmando que o estabelecimento do direito ao ambi-

ente, na nossa Constituição, tal como se encontra consagrado, legitima “que o legislador 

penal crie crimes contra o ambiente, se o considerar indispensável a uma proteção real e 

eficaz do bem jurídico que por tal via quer proteger.” Cfr. MIRANDA RODRIGUES, 

Anabela, “Anotação ao artigo 279.º do Código Penal”, Comentário Conimbricense do 

Código Penal, Parte Especial, tomo II, dirigido por Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra 

Editora, 1999, p. 947. 
946 TORRÃO defende que a intervenção penal, no domínio do ambiente, adotada pelo nosso 

Código Penal segue a perspetiva ecológica-antropocêntrica, a qual considera ser a mais 

adequada. Cfr. TORRÃO, Fernando, op. cit., 2010, pp. 48-49.  

 Sobre as três conceções existentes para delimitação do bem jurídico protegido através do 

direito penal – a conceção antropocêntrica pura, a conceção ecológica pura e a conceção 

mista, ecológica-antropocêntrica ou moderada como alguns autores defendem –, pode 

ver-se, por exemplo, com referências para diversa doutrina, ALONSO ÁLAMO, Merce-

des, op. cit., 2008, pp. 25 e ss. Ver, ainda, SOUTO DE MOURA, José, “O crime de polu-

ição – A propósito do art. 279.º do Projecto de Reforma do Código Penal”, Revista do 

Ministério Público, n.º 50, abril-junho 1992, Lisboa, pp. 15-38. 

 FIGUEIREDO DIAS, que acompanhamos, considera prejudicadas tanto a conceção 

antropocêntrica pura como a antropocêntrica moderada, pelo facto de que mesmo esta úl-

tima levaria à defesa da tutela penal apenas quando pudesse ser reconduzida à proteção de 

bens jurídicos individuais. Isto porque continuaria a considerar-se que os bens coletivos 

seriam “derivações” dos bens jurídicos individuais, quando, no seu entendimento, devem 

ser considerados autónomos em relação aos bens jurídicos individuais, diante da sua rela-

ção difusa com a comunidade. O autor justifica a sua posição com a seguinte afirmação e 

exemplo paradigmáticos: “O carácter supraindividual do bem jurídico não exclui decerto 

a existência de interesses individuais que com ele convergem: se todos os membros da 

comunidade se veem prejudicados por condutas potencialmente destruidoras da vida, ca-

da um deles não deixa individualmente de sê-lo também e de ter um interesse legítimo na 

preservação das condições vitais. Mas se, por exemplo, uma descarga de petróleo no mar 

provoca a morte de milhares de aves marinhas e leva inclusivamente à extinção de algu-

ma espécie rara, também aí pode verificar-se a lesão de um bem jurídico coletivo mere-

cedor e carente de tutela penal, ainda que tais aves sejam absolutamente insuscetíveis de 

utilização por parte do homem”. Cfr. FIGUEIREDO DIAS, Jorge, “O papel do direito 

penal na protecção das gerações futuras”, Boletim da Faculdade de Direito da Universi-

dade de Coimbra, Volume Comemorativo – 75 anos, Coimbra, 2003, pp. 1123-1138. Na 

verdade, perfilhamos a opinião de que, estando em causa bens ambientais, considerados 

como condição ou equilíbrio ambiental, deduzido de uma preocupação geral da comuni-

dade, tal bastará para legitimar a intervenção da tutela penal. 
947 “Quem, não observando disposições legais, regulamentares ou obrigações impostas pela 

autoridade competente em conformidade com aquelas disposições, provocar poluição so-

nora ou poluir o ar, a água, o solo, ou por qualquer forma degradar as qualidades destes 
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lamentares ou obrigações impostas pela autoridade competente948, 

provocar poluição ou degradar determinados componentes ambientais, 

entre os quais se encontra a água, causando-lhe danos substanciais949. 

Por sua vez, o n.º 2 do normativo em causa considera crime de polui-

ção quem cause danos substanciais aos componentes ambientais 

enunciados no n.º 1, e ainda, à fauna ou à flora, enunciando os atos de 

execução desse crime, punível com pena de prisão até cinco anos. 

Finalmente, quando as condutas descritas sejam suscetíveis de causar 

(em abstrato) danos substanciais à qualidade do ar, da água ou do so-

lo, ou à fauna ou à flora, prevê-se a punição do agente com pena de 

prisão até três anos ou com pena de multa até 600 dias (cfr. n.º 3 do 

art. 279.º). 

Assim, os bens jurídicos protegidos pelo tipo em questão são os 

vários componentes ambientais que elenca, não existindo qualquer 

distinção entre as diversas espécies de poluição possíveis.950  

 
componentes ambientais, causando danos substanciais, é punido com pena de prisão até 

5 anos.” (art. 279.º, n.º 1, do CP). 
948 Para que a conduta integre a previsão normativa é, assim, necessário que o agente não 

observe uma disposição legal, regulamentar ou obrigação imposta pela autoridade compe-

tente. 

 Uma análise crítica e interessante sobre a acessoriedade administrativa como forma de 

delimitação do tipo penal, pode ver-se, inter alia, em PAREDES CASTAÑÓN, José Ma-

nuel, “La accesoriedad administrativa de la tipicidad penal como técnica legislativa: efec-

tos políticos y efectos materiales”, Estudios de Derecho Ambiental, Libro Homenaje al 

profesor Josep Miquel Prats Canut, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 621-684. 
949 Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 279.º do CP, consideram-se danos substanciais 

aqueles que: “a) Prejudiquem, de modo significativo ou duradouro, a integridade física, 

bem como o bem-estar das pessoas na fruição da natureza; b) Impeçam, de modo signifi-

cativo ou duradouro, a utilização de um componente ambiental; c) Disseminem micror-

ganismo ou substância prejudicial para o corpo ou saúde das pessoas; d) Causem um 

impacto significativo sobre a conservação das espécies ou dos seus habitats; ou e) Preju-

dique, de modo significativo, a qualidade ou o estado de um componente ambiental.”  

 Analisado o teor desta norma, evidencia-se que a verdadeira proteção ambiental, decor-

rente do crime de poluição, estatuída no n.º 1, reside no sancionamento criminal da polui-

ção que seja causadora de impacto significativo sobre a conservação das espécies ou dos 

seus habitats ou de danos à qualidade dos componentes ambientais [cfr. art. 279.º, n.º 6, 

als. d) e e), respetivamente], situações em que não se faz qualquer referência antropológi-

ca. 
950 A criminalização da poluição em bloco, sem distinção entre as várias espécies de poluição 

(v.g. poluição atmosférica, poluição das águas ou poluição dos solos), tem sido alvo de 

críticas, designadamente por não permitir distinguir a perigosidade e gravidade das distin-

tas condutas poluidoras que possam estar em causa. Neste sentido, pode ver-se 
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Em face do exposto, e tendo em consideração o objeto da nossa 

tese, podemos afirmar que uma descarga de águas residuais não licen-

ciada ou, ainda que licenciada, cujos valores-limite de descarga fixa-

dos sejam ultrapassados e provoque poluição hídrica ou degrade a 

qualidade das águas, causando-lhe danos substanciais, é sancionada 

pelo direito penal. Com efeito, o crime de poluição prevê a punibili-

dade de dois tipos de conduta, a saber: aquela que provoque a polui-

ção propriamente dita (v.g. da água) e aquela que degrade a qualidade 

de determinados componentes ambientais, ambas causando danos 

substanciais às qualidades da água. Factos que nem sempre serão de 

fácil identificação e caracterização, face às situações previstas, como 

contraordenação, anteriormente aludidas, e que podem explicar o re-

duzido número de situações que têm sido alvo de apreciação judici-

al.951 De facto, saber se uma descarga de águas residuais poluente, ou 

que degrade a qualidade das águas, integra a prática de uma contraor-

denação ou de um crime, nem sempre será uma tarefa isenta de dúvi-

das e críticas, atendendo à forma vaga e ao recurso a conceitos inde-

terminados, adotados pelo legislador, para “concretizar” o que consi-

dera serem danos substanciais (cfr. art. 279.º, n.º 6, do CP).  

Na prática, o que se verifica é que a delimitação e qualificação 

dos factos como contraordenação ou crime cabe, essencialmente, às 

autoridades administrativas, uma vez que são estas que estão incum-

bidas das tarefas de fiscalização e de inspeção das atividades com 

impacte ambiental. Assim, o papel da avaliação e decisão sobre se os 

factos detetados se subsumem a um ilícito contraordenacional ou cri-

minal, cabe, principalmente, às autoridades administrativas. Em caso 

 
FERNANDA PALMA, Maria, “Novas formas de criminalidade: o problema do direito 

penal do ambiente”, Estudos Comemorativos do 150º Aniversário do Tribunal da Boa-

Hora, Ministério da Justiça, Lisboa, 1995, pp. 210-211, e SOUSA MENDES, que defen-

de, de lege ferenda, a individualização dos componentes ambientais afetados (cfr. 

SOUSA MENDES, Paulo, op. cit., 2000, p. 185). 
951 Sobre a inexpressividade do número de condenações na prática dos crimes ambientais, 

pode ver-se AMADO GOMES, arguindo a autora que são vários os fatores que podem 

explicar essa situação. Nomeadamente, a dificuldade sentida pelos juízes em integrar de-

terminados conceitos, como, por exemplo, o de danos “substanciais”, bem como a “sen-

sação de impunidade gerada pela deficiente fiscalização que perpetua a inconsciência 

ambiental, degradando a intenção culposa”, subalternizando, assim, na prática, a tutela 

penal do ambiente. Cfr. AMADO GOMES, Carla, op. cit., 2018, p. 266. 
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de crime, elas remetem os autos ao Ministério Público, limitando-se a 

lei a estabelecer que: “Se o mesmo facto constituir simultaneamente 

crime e contraordenação, o agente é punido a título de crime, sem 

prejuízo da aplicação das sanções acessórias previstas para a con-

traordenação” (cfr. n.º 1 do art. 28.º da LQCA). Na verdade, a lei não 

estabelece uma fronteira clara entre o ilícito contraordenacional e o 

penal. 

Esta situação parece-nos criticável, na medida em que fica na 

mão das entidades administrativas uma ampla margem a nível da in-

terpretação dos factos que integram o crime de poluição, verificando-

se, muitas vezes, o uso do processo contraordenacional para o sancio-

namento de situações que deveriam ser apreciadas em sede criminal.  

Na nossa opinião, para que o direito penal pudesse contribuir v.g. 

para uma proteção efetiva da qualidade das águas, de lege ferenda, 

deveria o legislador clarificar melhor o que se deve entender por da-

nos substanciais e/ou prever-se a intervenção de uma entidade judicial 

para apoio à delimitação e avaliação dos factos que possam integrar, 

ou não, a prática do crime de poluição. 

6.3.2. O crime de poluição: algumas especificidades e 

dificuldades de aplicação 

Uma análise, ainda que não aprofundada (pois tal não constitui 

objeto do nosso trabalho), do atual tipo legal do crime de poluição, 

bem como da evolução normativa que conheceu, permite-nos afirmar 

que o legislador, embora se revele preocupado em eliminar o recurso 

às denominadas “normas penais em branco ou abertas”952 e a concei-

tos indeterminados, continua a utilizar os conceitos de “poluição”, de 

“qualquer forma”, de “modo significativo ou duradouro” ou de “pre-

___________ 

952 Normas que necessitam de ser preenchidas com o recurso a normas jurídicas extrapenais, 

in casu, muitas vezes a normas administrativas, de forma a definir o seu conteúdo.  

 Sobre a norma penal em branco, pode ver-se SOUSA MENDES, Paulo, op. cit., 2000, pp. 

152-153. 
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juízo significativo”, os quais, como é sabido, são de difícil preenchi-

mento e prova.953 

Acresce que, para que os factos se subsumam ao ilícito penal de 

poluição, os danos devem ser substanciais, sendo tal qualificação dos 

danos essencial à integração do tipo. Contudo, também aqui, a forma 

como o legislador enuncia o que considera ser “danos substanciais” 

obriga a uma tarefa de interpretação, que, obviamente, nunca será 

unânime. 

Assim se explica que, apesar do tipo subjetivo admitir qualquer 

modalidade de dolo e mesmo a negligência, e de se encontrarem pre-

vistas penas de prisão, que têm vindo a ser agravadas ao longo do 

tempo, a jurisprudência existente relativamente à aplicação do crime 

de poluição seja bastante parca, demonstrando, ainda, a realidade que 

as penas aplicadas são sempre suspensas.954 Na verdade, apesar do 

esforço do legislador no sentido de consagrar como crimes ambientais 

determinados comportamentos lesivos, como é o caso da poluição 

hídrica e da degradação da qualidade da água, o certo é que o número 

de condenações em tribunal é, na prática, insignificante.955 Tal situa-

ção não sofreu alteração relevante, como seria expectável, nem mes-

mo com a introdução da possibilidade de responsabilização das pesso-

as coletivas pelos crimes ambientais, como resultou das alterações 

introduzidas pela Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro.  

___________ 

953 Para uma análise de várias questões que se podem suscitar na interpretação deste norma-

tivo, embora antes das duas últimas alterações de que foi alvo, pode ver-se RIBEIRO DE 

FARIA, Maria Paula, “Do Direito Penal do Ambiente e da sua reforma”, Revista do Cen-

tro de Estudos Judiciários, n.º 8, Separata, 1.º semestre 2008, pp. 341 a 357.  
954 Vejam-se, por exemplo, o acórdão do TRP, de 15/02/2006, que aplicou 18 meses de 

prisão, tendo suspendido a sua execução por três anos; e o acórdão do TRP, de 

27/04/2005, que aplicou uma pena de oito meses de prisão, suspendendo a sua execução 

por dois anos. 
955 A eficiência da tutela do ambiente, através das normas penais, tem sido alvo de várias 

críticas, afirmando FIGUEIREDO DIAS que estamos perante “normas de função mera-

mente simbólica (negativa)”, porquanto, ao “não serem aplicadas ‘pelos operadores do 

direito’, não chegam ‘a ter vigência real’”. Cfr. FIGUEIREDO DIAS, Jorge, “O Direito 

Penal na ‘Sociedade do Risco’”, Temas Básicos da Doutrina Penal — Sobre os funda-

mentos da doutrina penal; sobre a doutrina geral do crime, Coimbra Editora, Coimbra, 

2001, p. 178.  



ISABEL ROCHA 

 588 

De facto, embora a regra da responsabilidade jurídico-penal seja 

individual (cfr. art. 11.º, n.º 1, do CP), o n.º 2 do artigo 11.º do Código 

Penal prevê, desde 2007, a possibilidade de se responsabilizar as pes-

soas coletivas em vários ilícitos, entre os quais se encontram os crimes 

ambientais,956 em que se inclui o crime de poluição. Derrogou-se, 

assim, o velho princípio societas delinquere non potest. Solução que, 

embora bastante discutível em termos penais, nos parece fazer todo o 

sentido no domínio do ambiente, tendo em atenção que, habitualmen-

te, as empresas são as autoras dos principais problemas ambientais.  

Não obstante, cumpre notar que o mencionado normativo, embora 

admita a responsabilidade criminal das pessoas coletivas, exclui, des-

de logo, a responsabilidade do Estado e das pessoas coletivas públi-

cas, elencando o n.º 3 do artigo 11.º do CP um amplo leque de entida-

des que se subsumem às denominadas “pessoas coletivas públicas”! 

De facto, nos termos do referido normativo, para efeitos penais, con-

sideram-se incluídas na aludida expressão:  

“as pessoas coletivas de direito público, nas quais se in-

cluem as entidades públicas empresariais; as entidades 

concessionárias de serviços públicos, independentemente 

da sua titularidade; e demais pessoas coletivas que exer-

çam prerrogativas de poder público.” 957  

___________ 

956 A responsabilidade criminal das pessoas coletivas é, hoje, generalizada no espaço euro-

peu.  

 Para um estudo aprofundado da responsabilidade penal das pessoas coletivas, pode ver-

se, inter alia, MARQUES DA SILVA, Germano, Responsabilidade Penal das Sociedades 

e dos seus Administradores e Representantes, Editorial Verbo, 2009; e TORRÃO, F., So-

cietas Delinquere Potest? Da responsabilidade individual e colectiva nos “crimes de em-

presa”, Almedina, Coimbra, 2010. 
957 SERRA e FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, numa análise bastante interessante, crítica e fun-

damentada, defendem a inconstitucionalidade da exclusão da responsabilidade criminal 

das pessoas coletivas públicas estatuída neste normativo. Afirmam que, apesar de não 

ignorarem as dificuldades do ponto de vista teórico e prático que a responsabilidade penal 

de pessoas coletivas públicas coloca, não veem qualquer legitimidade em as excluir dessa 

responsabilidade. (cfr. p. 72). Os referidos autores concluem que a responsabilidade penal 

das pesssoas coletivas, tal como se encontra consagrada no CP, viola o princípio da igual-

dade, sendo pois intolerável, afirmando de modo ilustrativo, a propósito do ambiente, 

que, “no âmbito de qualquer atividade económica ou industrial em geral, todos os opera-
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Ou seja, excluem-se de responsabilidade penal não só as pessoas 

coletivas públicas, como poderia parecer ao ler o n.º 2, mas também 

as pessoas coletivas privadas, como decorre do n.º 3. Exclusões pro-

blemáticas que, no que respeita a água, assumem elevada gravidade, 

na medida em que afastam a possibilidade de sancionamento criminal 

de um setor com grande relevância para a poluição hídrica, como é o 

caso das descargas de águas residuais urbanas, cuja gestão, como 

vimos, cabe a empresas públicas e a concessionárias do serviço públi-

co de recolha e tratamento das águas residuais. 

Cumpre, ainda, referir que, com a introdução da responsabilidade 

criminal das pessoas coletivas, o legislador aditou ao Código Penal 

um conjunto de normas punitivas específicas para as pessoas coleti-

vas, como é o caso, por exemplo, da pena principal de dissolução e 

das penas acessórias de interdição do exercício de atividade, da proi-

bição de celebrar certos contratos, da privação do direito a subsídios, 

ou do encerramento de estabelecimento (cfr. arts. 90.º-A a 90.º-M do 

CP), que nos parecem fazer todo o sentido do ponto de vista da prote-

ção ambiental. Contudo, além da irrelevância das condenações exis-

tentes ao abrigo do crime de poluição, de que já demos conta, não se 

conhece jurisprudência relativa à aplicação destas penas no que con-

cerne ao mencionado crime.  

Em síntese, e em jeito de conclusão, podemos afirmar que as 

normas jurídico-penais para tutela do ambiente, e, concomitantemen-

te, das águas, enquanto componente ambiental, enfrentam um elevado 

número de problemas jurídicos de difícil solução. As controvérsias 

 
dores económicos devem respeitar as disposições legais e regulamentares destinadas a 

tutelar bens ambientais, a que se referem os artigos 278.º a 281.º, sob pena de a sua vio-

lação acarretar a aplicação das sanções criminais decorrentes dos ilícitos aí descritos; 

em contrapartida, os operadores económicos que recebam prerrogativas de poder públi-

co dispõem da garantia, formalmente consagrada no n.º 3 do artigo 11.º do CP, de que 

nenhuma responsabilidade criminal lhes será imputada” (cfr. p. 102). Consideram esta 

solução desigualitária, infundada e inadmissível em termos constitucionais. Cfr. SERRA, 

Teresa e FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pedro, “A exclusão de responsabilidade criminal das 

entidades públicas – da inconstitucionalidade dos n.os 2 e 3 do artigo 11.º do Código Pe-

nal”, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo Correia, vol. IV, Edição da Fa-

culdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, 2010, pp. 82 e ss. 
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vão desde as dificuldades em definir o bem jurídico alvo de proteção, 

aos problemas da relação de causalidade, à acessoriedade administra-

tiva, passando pela utilização das “normas penais em branco” e con-

ceitos indeterminados, a que se junta, ainda, a questão da identificação 

das situações subsumíveis ao tipo. Estes factos, conjugados com o 

sistema contraordenacional ambiental em vigor, que prevê um amplo 

quadro de ilícitos, o estabelecimento de coimas de valor elevado e a 

possibilidade de aplicação de um variado leque de sanções acessórias, 

a que se soma a menor formalidade do processo contraordenacional e 

a atribuição do papel fulcral de triagem às entidades administrativas 

de fiscalização e inspeção, tem evidenciado uma preferência e predo-

minância na utilização da tutela contraordenacional face à penal. 

Na verdade, os crimes ambientais usufruem de níveis de deteção 

relativamente baixos, quer a nível nacional quer a nível europeu. Os 

problemas de aplicação prática da tutela penal são comuns às várias 

ordens jurídicas existentes, 958 que registam problemas semelhantes, 

reclamando a adoção de novas medidas, não só a nível nacional como 

europeu. Com efeito, parece-nos que, embora a função preventiva e 

simbólica, decorrente da mera existência de uma tutela penal, seja 

importante, deverá assegurar-se a sua efetiva aplicação prática aos 

danos substanciais que sejam causados ao ambiente, tendo decorrido 

já tempo suficiente para que todos os atores conheçam as suas obriga-

ções e deveres.  

Em conclusão, no caso da água, a sua efetiva proteção através da 

via penal obriga não só à adoção de melhor técnica legislativa, no que 

concerne à definição de danos substanciais, e à eventual intervenção 

de uma entidade judicial para apoio à delimitação dos factos que pos-

sam integrar a prática do crime de poluição, como, ainda, à revisão 

das pessoas coletivas passíveis de responsabilidade criminal. Atento o 

exposto, parece-nos fundamental que as pessoas coletivas que gerem a 

___________ 

958 A confirmação dos problemas de deteção dos crimes ambientais pode ver-se, designada-

mente, com a aprovação do guia “Guidance on Prosecuting Wast Crime”, publicado em 

27/04/2020 (versão 2.0), no âmbito do projeto “WasteForce”, financiado pela Comissão 

Europeia, que sugere algumas medidas, de modo a impulsionar as atividades operacionais 

e as capacidades das autoridades envolvidas na luta contra os crimes ambientais relacio-

nados com os resíduos. 
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recolha e o tratamento das águas residuais sejam passíveis de respon-

sabilidade criminal. 

Por fim, é nosso entendimento de que deveriam ser adotadas, 

também aqui, à semelhança do que aludimos no âmbito do procedi-

mento contraordenacional, a utilização de novas técnicas de investiga-

ção, com recurso às mais modernas tecnologias de localização e de 

monitorização. 

6.4. A REPARAÇÃO DO DANO ÀS ÁGUAS COMO ELEMENTO 

AMBIENTAL. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Como resulta do nosso texto constitucional, todos têm direito a 

um ambiente “sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o de-

fender” (art. 66.º, n.º 1, da CRP). Afirmando-se, ainda, que para asse-

gurar esse direito incumbe, desde logo, ao Estado, como tarefa pri-

mordial, “prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos” [art. 66.º, 

n.º 2, al. a), da CRP].  

De facto, é por demais sabido que no domínio do ambiente deve-

mos, antes de mais, privilegiar a precaução e a prevenção, isto porque 

muitos dos danos ambientais são de difícil reparação ou mesmo irre-

versíveis. Note-se que, na Lei da Água, tais princípios são enfatizados 

mesmo no capítulo dedicado à fiscalização e às sanções (cfr. Capítulo 

IX), aí se afirmando que, na aplicação dessa lei, “os organismos da 

Administração Pública devem observar o princípio da precaução e da 

prevenção, sem prejuízo de fiscalização das atividades que envolve-

rem utilização dos recursos hídricos” (art. 89.º).  

Deste modo, o princípio do poluidor-pagador e a responsabilidade 

pela indemnização e/ou compensação pelos danos ambientais provo-

cados só são chamados à colação como último reduto,959 constando da 

___________ 

959 Para um aprofundamento relativo à evolução do direito da UE sobre os mecanismos da 

responsabilidade ambiental, pode ver-se, entre outros, GOMIS CATALÁ, Lucía, Respon-

sabilidad por Daños al Medio Ambiente, Aranzadi Editorial, 1998, pp. 46 e ss; 

BELTRÁN CASTELLANOS, José Miguel, Instrumentos para la Efectividad del Régi-

men de la Responsabilidad Medioambiental, Thomson Reuters Aranzadi, 1.ª edição, 

2018, pp. 37 e ss.; ROCASALVA, Carles G., La Responsabilidad Medioambiental, Ate-

lier Libros Jurídicos, 2018, pp. 33 e ss., CASTRO SILVEIRA, Paula, Dano à ecodiversi-

dade e responsabilidade ambiental, Petrony, junho 2019, pp. 23 e ss. 
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nossa Lei de Bases do Ambiente como princípios orientadores, a par 

com os acima referidos [cfr. art. 3.º, als. c), d) e f), da Lei n.º 19/2014, 

de 14/04].  

No entanto, cumpre desde já salientar que o regime jurídico rela-

tivo à denominada responsabilidade ambiental, que decorre da trans-

posição da Diretiva 2004/35/CE, que analisaremos adiante, e que res-

peita à reparação do dano ambiental, integra também, de forma inova-

dora, o princípio da prevenção,960 estabelecendo a sua aplicabilidade 

não só aos danos produzidos como às ameaças iminentes de determi-

nados danos.961 Daí que haja autores que o apelidem como Regime de 

Prevenção e Reparação do Dano Ecológico.962 Na verdade, como 

afirma GOMIS CATALÁ, tendo em consideração a complexidade dos 

efeitos dos danos ambientais, o risco do dano teria de ser incluído no 

conceito global de dano ao ambiente, aplicando-se-lhe o mesmo regi-

me de responsabilidade que se aplica ao dano certo.963 

Com efeito, o regime da responsabilidade ambiental traduz-se, 

como veremos, numa alteração ao paradigma do instituto clássico da 

responsabilidade civil, cuja função consiste em reparar os danos pro-

___________ 

960 O contributo da responsabilidade civil para a prevenção dos danos ambientais é assinala-

do, desde logo, e pela primeira vez, no Livro Verde sobre a reparação dos danos causa-

dos no ambiente – Comunicação ao Conselho e ao Parlamento, COM (93), de 1993, no 

qual se defendeu a introdução de um sistema jurídico de responsabilidade civil por danos 

ao ambiente, ao nível da UE.  

 Digno de registo é também o Livro Branco sobre Responsabilidade Ambiental, apresen-

tado pela Comissão, publicado em 09/02/2000, COM (2000) 66 final, que analisa diversas 

formas de configurar um regime comunitário de responsabilidade ambiental e descreve as 

características que o mesmo deve usufruir. 

 Para uma análise sobre a evolução do direito da UE sobre os mecanismos da responsabi-

lidade ambiental, pode ver-se a bibliografia indicada na nota de rodapé antecedente. 
961 Entendimento corroborado pelo TJUE, o qual afirma que a Diretiva 2004/35/CE tem por 

objetivo estabelecer um quadro de responsabilidade ambiental baseado num elevado grau 

de proteção do ambiente e nos princípios da precaução e do poluidor-pagador, com vista à 

prevenção e reparação dos danos ambientais causados pelos operadores (cfr., neste senti-

do, acórdão de 13 de julho de 2017, Túrkevei Tejtermelő Kft., C-129/16, EU:C:2017:547, 

n.os 47 e 53, e jurisprudência aí referida). 
962 Inter alia, AMADO GOMES, Carla, “De que falamos quando falamos de dano ambien-

tal? Direito, mentiras e crítica”, Carla Amado Gomes e Tiago Antunes (coordenadores), A 

responsabilidade civil por dano ambiental: actas do colóquio, Fundação Luso-Americana 

para o Desenvolvimento, Lisboa, maio de 2010, pp. 153 e ss. 
963 GOMIS CATALÁ, Lucía, op. cit., p. 79. 
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vocados,964 dando resposta a um novo tipo de dano965 e baseando-se 

numa dupla vertente: prevenção e reparação.966 

___________ 

964 Como defendem DÍEZ-PICAZO e LEÓN, apesar de alguns autores modernos “encontra-

rem” na responsabilidade civil uma função de prevenção, decorrente da possível dissua-

são psicológica produzida pela existência das normas, o certo é que a sua função essencial 

é a indemnizatória, sendo bastante limitada e de díficil aferição qualquer função preventi-

va. Cfr. DÍEZ-PICAZO, Luis e LEÓN, Ponce de, “Los problemas jurídicos de los daños 

ambientales”, A Tutela Jurídica do Meio Ambiente: presente e futuro, Universidade de 

Coimbra, Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra Editora, janeiro 2005, p. 122. 
965 À autonomização dos danos ambientais como uma nova realidade são atribuídas, pela 

doutrina, várias designações, nem sempre coincidentes, a saber: dano ecológico; dano 

ecológico puro; dano ecológico propriamente dito; danos causados ao ambiente; danos 

ambientais, dano ambiental stricto sensu; etc. Todavia, a distinção doutrinária mais co-

mum consiste na divisão entre o dano ambiental e o dano ecológico, considerando-se co-

mo dano ambiental aquele que é sofrido pelas pessoas em consequência de uma lesão ao 

ambiente, e como dano ecológico aquele que é causado diretamente ao recurso natural. 

Por outras palavras, enquanto, nos danos ambientais, o dano se repercute na esfera jurídi-

ca das pessoas, no que toca aos danos ecológicos, a situação é diversa, pois aqui estão em 

causa lesões diretas ao próprio ambiente. Como adianta GOMES CANOTILHO, a distin-

ção parece ser a seguinte: “os danos ambientais são os danos provocados a bens jurídicos 

concretos através de emissões particulares ou através de um conjunto de emissões ema-

nadas de um conjunto de fontes emissoras”, já os “danos ecológicos são lesões intensas 

causadas ao sistema ecológico natural sem que tenham sido violados direitos individu-

ais.” Cfr. GOMES CANOTILHO, J.J., “A responsabilidade por Danos Ambientais – 

Aproximação Juspublicística”, Direito do Ambiente, INA, 1994, p. 403. 

 Não obstante a existência desta dicotomia doutrinária quanto à designação deste novo tipo 

de danos, utilizaremos a expressão “danos ambientais” para nos referirmos ao que a dou-

trina chama de dano ecológico, uma vez que é essa a designação elegida quer pelo legis-

lador da UE quer pelo legislador português no diploma que estabelece o regime jurídico 

da responsabilidade por tais danos, sendo certo que a nossa Constituição e a Lei de Bases 

da Política Ambiental também não estabelecem qualquer distinção entre os dois tipos de 

danos. De facto, o legislador não acolheu a aludida dicotomia existente na doutrina, tendo 

adotado a terminologia “dano ambiental” tanto para se referir aos danos ambientais infli-

gidos no ambiente de per se, como aos danos ambientais que se repercutem em ofensas 

aos direitos e interesses de determinados indivíduos. 

 Para um aprofundamento sobre a evolução do conceito de dano ecológico e sua delimita-

ção, pode ver-se, entre outros, CUNHAL SENDIM, José de Sousa, op. cit., pp. 67 e ss; 

GOMIS CATALÁ, Lucía, op. cit., pp. 64 e ss.; BELTRÁN CASTELLANOS, José Mi-

guel, Instrumentos para la Efectividad del Régimen de la Responsabilidad Medioambien-

tal, Thomson Reuters Aranzadi, 1.ª edição, 2018, pp. 99 e ss.  

 Sobre o conceito de dano ambiental, de dano ecológico e de dano à biodiversidade pode 

ver-se, CASTRO SILVEIRA, Paula, Dano à ecodiversidade e responsabilidade ambien-

tal, Petrony, junho 2019, pp. 93 e ss. 
966 A este propósito, AMADO GOMES, citando THIBIERGE, afirma que o instituto da 

responsabilidade civil começou por ser uma “responsabilidade-sanção” até ao século 

XIX, para no século XX transitar para uma “responsabilidade-indemnização”, sendo que 
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Na verdade, verificou-se que a responsabilidade civil, desenhada 

para regular situações entre pessoas, não dispunha de resposta ade-

quada para algumas das especificidades que os danos ambientais co-

locam e reclamam, como são exemplo disso a denominada poluição 

crónica, anónima ou difusa,967 a poluição histórica968 e os danos ambi-

entais internacionais.969 A utilização do instituto clássico da responsa-

bilidade civil enfrentava, pois, várias dificuldades técnicas para res-

ponder de forma satisfatória aos danos ambientais. Entre os maiores 

problemas destacamos as dificuldades de: delimitação dos danos cau-

sados; definição do conceito de dano ambiental; identificação do autor 

dos danos; estabelecimento do nexo causal na produção dos danos; e 

prova das causas aptas à produção dos danos.970 Estes factos, conju-

gados com a evolução do Direito do Ambiente, conduziram à edifica-

ção da responsabilidade civil ambiental em duas modalidades distin-

tas: como responsabilidade objetiva para determinadas atividades de 

maior risco, e como responsabilidade subjetiva para as restantes ativi-

dades.971 É de realçar que a responsabilidade objetiva, prescindindo da 

 
no domínio do ambiente, e já no século XXI, alcançou o patamar de “responsabilidade-

antecipação”. Cfr. AMADO GOMES, Carla, op. cit., 2018, p. 305. 
967 Poluição resultante de vários atos ou omissões e levada a cabo por uma pluralidade inde-

terminada de pessoas. 
968 Poluição decorrente de um passado mais ou menos remoto, em que as entidades poluido-

ras são identificáveis, mas não é possível, por várias ordens de razão, responsabilizá-las. 
969 Como resulta do Livro Verde da Comissão Europeia, de 14 de maio de 1993, que estudou 

a responsabilidade civil como forma de resolver os danos ambientais. 
970 Uma apresentação detalhada dos problemas colocados pela utilização da responsabilidade 

civil no âmbito dos danos ambientais pode ver-se em MENEZES LEITÃO, Luís Manuel 

Teles, “A Responsabilidade por Danos Causados ao Ambiente”, Carla Amado Gomes, e 

Tiago Antunes (coordenadores), A responsabilidade civil por dano ambiental: actas do 

colóquio, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Lisboa, maio de 2010, pp. 

23 e ss. 
971 Apesar do consenso quanto à necessidade de instituição de um regime de responsabilida-

de específico, para dar resposta aos danos ambientais, o certo é que a Diretiva 

2004/35/CE, bem como os diplomas nacionais dos vários Estados-membros que procede-

ram à sua transposição, têm sido alvo de ampla discussão e crítica.  

 A Diretiva tem sido criticada, nomeadamente, por não ter em consideração que algumas 

das terminologias e classificações jurídicas que utiliza correspondem a diferentes enten-

dimentos nos vários Estados-membros e por ausência de diretrizes claras quanto à identi-

ficação dos danos ambientais, entre os quais se destacam os danos às águas. Neste senti-

do, veja-se JOSEFSSON, Henrik, “The Environmental Liability Directive and the Water 

Framework Directive and the Definition of ‘Water Damage’”, Environmental Law Re-

view, 2018, pp. 1-2. 
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culpa, permite resolver vários dos obstáculos e dar resposta mais ade-

quada ao princípio do poluidor-pagador, sem esquecer a essencialida-

de da prevenção, abrangendo, ainda, as ameaças iminentes dos danos 

ambientais.  

Com efeito, a consolidação no nosso ordenamento jurídico das 

normas de direito do ambiente, mormente em virtude da necessidade 

de transposição das várias diretivas da UE neste domínio, determina-

ram a autonomização de um novo conceito de danos causados ao am-

biente – que designaremos de danos ambientais – e, concomitante-

mente, aos seus vários componentes. Além disso, estabeleceu-se um 

novo regime de responsabilidade mais adequado a dar resposta a esse 

novo tipo de danos. 

Deste modo, passou a configurar-se não só a possibilidade de in-

demnização dos danos ambientais causados às pessoas e bens (que já 

decorria do instituto clássico da responsabilidade civil), como também 

a indemnização dos danos causados ao ambiente enquanto bem jurídi-

co, ou seja, independentemente de serem, ou não, causados quaisquer 

danos às pessoas e/ou coisas. Será apenas sobre os danos ambientais 

infligidos sobre o ambiente, mais concretamente sobre as águas, que 

incidirá a nossa análise, sendo também sobre este tipo de danos que 

incide a Diretiva 2004/35/CE, transposta para o nosso ordenamento 

jurídico pelo Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho, embora este 

abranja ambos os tipos de danos. 

 
 Uma crítica baseada na disparidade de entendimentos quanto aos conceitos chave da 

Diretiva 2004/35/CE, mas também noutros fatores, como factos que revelam a inefetivi-

dade do regime da diretiva pode ver-se em AMADO GOMES, Carla, “A (in)efectividade 

do regime europeu de prevenção e reparação do dano ecológico”, O regime de prevenção 

e reparação do dano ecológico: o balanço possível de dez anos de vigência, Carla Ama-

do Gomes  e Rui Tavares Lanceiro (coordenadores), ICJP, julho de 2019, pp. 14 e ss. 

 Algumas críticas sobre o diploma português que procedeu à transposição da aludida 

diretiva poderão ver-se, inter alia, em AMADO GOMES, Carla, “A Responsabilidade ci-

vil por dano ecológico – Reflexões preliminares sobre o novo regime instituído pelo DL 

147/2008, de 29 de Julho”, O que há de novo no direito do ambiente?, Actas das Jorna-

das de Direito do Ambiente, AAFDL Editora, Lisboa, 2009, pp. 235-275. 
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6.4.1. O dano às águas 

Apesar de não ser nossa intenção aprofundar o conceito de dano 

ambiental e do dano às águas, pois tal não constitui o objeto da nossa 

tese, deve sublinhar-se que o dano às águas está expressamente con-

templado no Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29/07,972 que procedeu, 

conforme já aludido, à transposição para o ordenamento jurídico naci-

onal da Diretiva 2004/35/CE.973  

Todavia, antes de analisarmos o dano às águas contemplado pelo 

diploma da responsabilidade ambiental, cumpre salientar que, em 

momento anterior à sua publicação, a legislação relativa à água, atu-

almente ainda em vigor, reconhecendo a importância do domínio hí-

drico como bem supraindividual, estabeleceu um modelo de respon-

sabilidade civil específico sobre o dano causado às águas. 

6.4.1.1. Responsabilidade civil pelo dano às águas no âmbito 

da legislação da água 

Em 1998, o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, a que já nos 

referimos, que estabelece as normas, critérios e objetivos de qualidade 

da água com a finalidade de proteger o meio aquático, introduziu no 

domínio da água, de forma inovadora, 974 no artigo 73.º, a responsabi-

lidade civil por danos no ambiente. 

___________ 

972 Este diploma foi alterado pelos Decretos-Leis n.os 245/2009, de 22/09; 29-A/2011, de 

01/03; 60/2012, de 14/03; e 13/2016, de 09/03. 
973 Do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21/10/2004. JOCE, L 143, de 30 de abril de 

2004. 

 Sobre o conceito e elementos do dano reparável no âmbito desta diretiva, pode ver-se 

CASTRO SILVEIRA, Paula, Dano à ecodiversidade e responsabilidade ambiental, Pe-

trony, junho 2019, pp. 103 e ss. 
974 Na verdade, a estipulação de responsabilidade ambiental anterior à publicação do Decre-

to-Lei n.º 147/2008, de 29/07 (que estabelece o Regime Jurídico da Responsabilidade por 

Danos Ambientais) apenas teve tratamento específico no domínio da proteção da qualida-

de das águas com a publicação do Decreto-Lei n.º 236/98. Antes da publicação do Decre-

to-Lei n.º 147/2008, a responsabilidade ambiental apenas havia sido abordada de forma 

genérica na LBA (já revogada), ao abrigo da qual não se conhecem quaisquer decisões 

dos nossos tribunais. Além disso, e de forma específica, podemos referir o exemplo do ar-

tigo 10.º do Decreto-Lei n.º 348/89, de 12/10, que estabeleceu a responsabilidade das ati-
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De acordo com o n.º 1 do mencionado artigo, quem infringir as 

normas previstas no Decreto-Lei n.º 236/98, e com essa atuação pro-

vocar danos no ambiente, afetando a qualidade das águas, fica obriga-

do a indemnizar o Estado por esses danos. Prevê-se, assim, uma res-

ponsabilidade civil, por facto ilícito, não para os danos às pessoas ou 

coisas, como resultaria da responsabilidade civil geral, estabelecida no 

artigo 483.º do Código Civil, mas especificamente para os danos cau-

sados à água, fixando-se que a indemnização deve ser atribuída ao 

Estado. Além disso, antevendo as dificuldades de quantificação deste 

novo tipo de danos, o legislador conferiu ao tribunal o poder de fixar o 

montante da indemnização com o recurso a critérios de equidade; de-

vendo o tribunal, para esse propósito, tomar em consideração, desig-

nadamente, a lesão causada, o custo previsível para a reposição da 

situação anterior ao dano e o proveito económico alcançado com a 

prática da infração (cfr. art. 73,º, n.º 3, do DL n.º 236/98). Não se in-

dicam, todavia, quaisquer critérios técnicos e/ou científicos específi-

cos para a determinação desses danos.  

No âmbito deste novo tipo de responsabilidade ambiental, para os 

danos causados à qualidade da água, estatui-se, ainda, atenta a inova-

ção da situação, que as associações de defesa do ambiente com perso-

nalidade jurídica têm legitimidade para interpor a ação de indemniza-

ção e que o pedido de indemnização deve ser deduzido perante os 

tribunais comuns (cfr. art. 73.º, n.os 5 e 6, do DL n.º 236/98). 

Não obstante o regime de responsabilidade instituído, nos termos 

acabados de expor, e quiçá, adiantamos nós, atendendo à sua incom-

pletude, bem como à ausência de qualquer ação de indemnização, em 

2005, o legislador voltou a estabelecer um regime específico de res-

 
vidades que criem riscos de exposição às radiações ionizantes ou à contaminação radioa-

tiva. Outro exemplo de responsabilidade específica, aplicável apenas a um determinado 

tipo de danos ambientais, pode ver-se na Convenção Internacional sobre a Responsabili-

dade Civil bem como pelos Prejuízos Devidos à Poluição por Hidrocarbonetos, concluída 

em Bruxelas, em 29/11/1969, aprovada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 694/76, de 

21/09, mas, entretanto, denunciada a partir de 01/12/2005 (cfr. Aviso n.º 12/2005, de 

07/01). Denúncia que poderá estar relacionada com a ratificação da Convenção sobre o 

Direito relativo à Utilização dos Cursos de Água Internacionais para fins diversos dos de 

Navegação, aprovada e ratificada por Portugal pela Resolução da Assembleia da Repúbli-

ca n.º 9/2005, de 03/03. 



ISABEL ROCHA 

 598 

ponsabilidade ambiental relativo aos danos causados à água, não ten-

do procedido à revogação do aludido artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 

236/98. 

Nos termos do estatuído no n.º 1 do artigo 95.º da LA:  

“Quem causar uma deterioração do estado das águas, 

sem que a mesma decorra de utilização conforme com 

um correspondente título de utilização e com as condi-

ções nele estabelecidas, deve custear integralmente as 

medidas necessárias à recomposição da condição que 

existiria caso a atividade devida não se tivesse verifica-

do.”  

De acordo com este normativo, o legislador estabeleceu, à seme-

lhança do constante do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 236/98, que, em 

caso de violação das regras, o infrator é o responsável civil pelos da-

nos causados ao estado das águas, devendo repor a situação anterior 

ao dano. Assim, a grande diferença a registar consiste, desde logo, no 

objeto das normas a cumprir; sendo agora todas as disposições relati-

vas à utilização dos recursos hídricos, por isso, incidindo sobre uma 

maior amplitude de normas. 

Não obstante, apesar da diferença assinalada, ambos os normati-

vos preveem uma responsabilidade civil meramente subjetiva, isto é, 

baseada na prática do ilícito, o que não será o ideal no domínio do 

ambiente. Estes diplomas têm, contudo, a vantagem de autonomizar, 

de forma inovadora, a responsabilidade civil por danos causados às 

águas, independentemente de se verificarem quaisquer danos para as 

pessoas ou bens. Outro ponto positivo, decorrente destas normas, con-

siste no facto de se impor ao infrator a reconstituição da situação ante-

rior à verificação do dano. 

Previa-se, então (em 2005), dando-se um passo mais em frente, 

no regime da responsabilidade ambiental, que competia à autoridade 

nacional da água975 definir o plano necessário à recuperação do estado 

___________ 

975 À data, Instituto da Água, diretamente, ou através das ARH. 
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das águas e executar as obras e medidas nele previstas, cobrando a 

posteriori do infrator os custos suportados.976 Esta solução, embora 

continue a não indicar os critérios específicos a ter em conta para a 

avaliação do dano, sendo, por isso, criticável, parece-nos mais ade-

quada do que a indemnização prevista no artigo 73.º, que deixa aos 

tribunais comuns (sem qualquer tipo de conhecimentos específicos na 

área do ambiente) a fixação da indemnização com base apenas em 

critérios de equidade. Todavia, face à aprovação do Regime Jurídico 

da Responsabilidade por Danos Ambientais, em 2008, a definição do 

modelo de recuperação, para atuar no domínio dos danos causados às 

águas, passou a ser da APA e a estar enunciada no mencionado regi-

me, como veremos de seguida. No entanto, e sem prejuízo do referido, 

a Lei da Água continua a estabelecer que quer a autoridade nacional 

da água quer as entidades competentes em matéria de fiscalização 

podem determinar a posse administrativa do imóvel onde se verifique 

uma infração, de modo a permitir a execução coerciva das medidas 

necessárias à recuperação das águas (cfr. art. 95.º, n.º 4). 

Por último, cumpre destacar que a Lei da Água prevê, ainda, de 

modo inovador, que a obrigação de reparação que recai sobre o infra-

tor, no caso de a atividade em causa ser imputável a uma pessoa cole-

tiva, implica também a responsabilidade civil solidária dos respetivos 

diretores, gerentes e administradores (cfr. art. 95, n.º 2).  

Apesar dos danos às águas beneficiarem deste enquadramento 

normativo, consagrando-se a responsabalidade civil subjetiva daque-

les que os provoquem, desconhece-se que alguma vez estas normas 

tenham sido alvo de aplicação. 

___________ 

976 Cfr. artigo 95.º, n.º 3, da LA, na sua versão inicial, pois, em 2009, este número foi revo-

gado pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 24/09. Este diploma procedeu, entre outras altera-

ções, à revogação do aludido número, invocando o legislador, para tanto, a necessidade 

de evitar conflitos de competência na aplicação da Lei da Água, em conjugação com o re-

gime jurídico da responsabilidade por danos ambientais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

147/2008, de 29/07. A entidade competente para atuar no âmbito de danos às águas passa 

a ser unicamente a Agência Portuguesa do Ambiente, ao invés do Instituto da Água e das 

ARH, como acontecia até então. 
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6.4.1.2. Responsabilidade civil pelo dano às águas no âmbito 

do Regime Jurídico de Responsabilidade por Danos 

Ambientais 

6.4.1.2.1. Noção do dano às águas 

O Regime Jurídico de Responsabilidade por Danos Ambientais 

(RJRA), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 147/2008, autonomizou de 

forma clara a responsabilidade civil pelos danos causados aos bens 

ambientais de per se. Com efeito, a alínea d) do n.º 1 do artigo 11.º 

define como danos: “a alteração adversa mensurável de um recurso 

natural ou a deterioração mensurável do serviço de um recurso natu-

ral que ocorram direta ou indiretamente”. E, de seguida, na alínea e) 

da mesma norma, considera-se como danos ambientais três categori-

as: (i) Danos causados às espécies e habitats naturais protegidos; (ii) 

Danos causados à água; e (iii) Danos causados ao solo.  

Deste modo, os danos causados à água encontram-se expressa-

mente contemplados no RJRA, entendendo-se como tais, atualmente, 

“quaisquer danos que afetem adversa e significativamen-

te: 

– O estado ecológico ou o estado químico das águas de 

superfície, o potencial ecológico ou o estado químico das 

massas de água artificiais ou fortemente modificadas, ou 

o estado quantitativo ou o estado químico das águas sub-

terrâneas, nos termos da Lei da Água (...); 

– 'O estado ambiental das águas marinhas', conforme a 

definição constante do Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 

de outubro, (...) na medida em que os aspetos do estado 

ambiental do meio marinho não estejam já cobertos pela 

Lei da Água ou legislação complementar.”977 

___________ 

977 Conforme salientamos, esta é a redação atual da definição de “danos causados à água”, a 

qual resultou da alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 13/2016, de 09/03, relativo à 

prevenção dos acidentes graves nas operações offshore de petróleo e gás. Este diploma 

assegurou a transposição das alterações introduzidas ao regime da responsabilidade ambi-
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Inicialmente, a noção de danos causados à água constante do 

RJRA não incluía qualquer menção ao “estado ambiental das águas 

marinhas”, tendo esta alteração do âmbito das águas abrangidas resul-

tado da necessidade de assegurar o cumprimento das normas estabele-

cidas pela DQEM, que, conforme já referimos,978 foi transposta para o 

nosso ordenamento jurídico pelo Decreto-Lei n.º 108/2010. 

Assim, a definição de danos causados à água, que constava inici-

almente da Diretiva 2004/35/CE, e do nosso Decreto-Lei n.º 

147/2008, sofreu uma alteração significativa, passando a abranger o 

“estado ambiental das águas marinhas”, com o objetivo de assegurar 

a responsabilidade daqueles que explorem plataformas offshore de 

petróleo e gás pelos danos que possam causar às águas marinhas não 

incluídas na Lei da Água.979 

De acordo com a noção de dano ambiental causado à água, cons-

tante da lei, verifica-se, atendendo ao emprego da expressão “adversa 

e significativamente”, que só os danos que tenham uma certa gravida-

de poderão ser considerados.980 Com efeito, para serem abrangidos 

pelo RJRA, e como afirma AMADO GOMES, os danos devem tradu-

zir-se numa alteração adversa, significativamente mensurável, do es-

tado de um componente ambiental ou da redução da sua aptidão para 

gerar “serviços”,981 o que implica que, em cada caso concreto, é ne-

cessário avaliar a gravidade dos efeitos do dano em questão, para afe-

rir da aplicação do RJRA aos mesmos.982 Estamos, pois, perante um 

conceito jurídico indeterminado, que necessita ser preenchido.  

 
ental pelo artigo 38.º da Diretiva 2013/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

12/06/2013. 
978 Ver ponto 3.2. do Capítulo III. 
979 Relembramos que a Lei da Água abrange as águas superficiais e subterrâneas, sendo que, 

no âmbito das águas superficiais, encontram-se as águas interiores, as de transição e as 

costeiras (cfr. art. 1.º, n.º 1). Sublinhe-se, ainda, que as águas territoriais “incluem-se” nas 

águas costeiras, no que respeita ao estado químico. 

 Sobre a noção de águas costeiras e águas territoriais, pode ver-se artigo 4.º, alíneas b) e 

h), respetivamente, da Lei da Água. 
980  Antes da redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 13/2016, de 09/03, em vez de “adversa e 

significativamente” lia-se “de forma muito séria”. 
981 AMADO GOMES, Carla, op. cit., 2018, p. 308. 
982  Na verdade, como destaca ARAGÃO, a aplicação do regime da responsabilidade ambien-

tal e, em concreto, de quaisquer medidas, implica, antes do mais, a identificação da exis-
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Todavia, se, no que concerne aos danos causados às espécies e 

habitats naturais protegidos, os critérios para avaliação do carácter 

significativo dos mesmos se encontram definidos no Anexo IV do 

RJRA, nos danos causados à água, o legislador nacional, à semelhan-

ça do que ocorre com a Diretiva 2004/35/CE983 984, remete essa maté-

ria para a Lei da Água e para o Decreto-Lei n.º 108/2010. Exercício 

que, para além de ser bastante complexo, pois cada massa de água tem 

as suas próprias características, obriga a um domínio dos elementos 

técnicos da legislação existente e dos vários planos hídricos em vigor, 

tarefa que, se é difícil para a administração, se revela praticamente 

impossível para os operadores, sobre os quais recaem, no âmbito do 

 
tência do dano ou da sua eminência. (cfr. ARAGÃO, Maria Alexandra, “Dano ecológico: 

critérios práticos de identificação e avaliação”, Revista do Centro de Estudos Judiciários, 

II, 2013, p. 277). 
983 No que concerne aos danos causados às águas, a Diretiva da Responsabilidade Ambiental 

não os especifica, nem oferece qualquer critério que indique quando se deve considerar 

tais danos como significativos. Nesta matéria, a Diretiva 2004/35/CE limita-se a fazer re-

ferência à DQA e ao estado ecológico, químico, quantitativo ou potencial ecológico, em 

função dos diferentes tipos de águas e ao estado ambiental das águas marinhas, de acordo 

com a DQEM.  

 Uma definição do dano da água construída com base nas decisões do TJUE, embora ao 

abrigo da DQA e de número reduzido, pode ver-se em JOSEFSSON. O autor faz uma 

análise bastante detalhada das decisões do TJUE adotadas sobre a obrigação de não dete-

rioração das águas, no âmbito da DQA (essencialmente no caso Weser – C-461-13), e 

conclui que os danos às águas são significativos, sob a égide da Diretiva da Responsabili-

dade Ambiental, quando se verifiquem qualquer uma das seguintes circunstâncias: quan-

do todos os elementos de qualidade utilizados para classificar uma massa de água, de 

acordo com o Anexo V da DQA, se deteriorem numa determinada classe; quando a dete-

rioração de uma massa de água implique uma mudança de classe para os elementos de 

qualidade biológica que não estejam na classe mais baixa, e uma mudança mensurável no 

elemento de qualidade numa classe mais baixa; e, por último, quando todos os elementos 

de qualidade biológica de uma massa de água de classe inferior se deterioram de forma 

mensurável, e a deterioração dessa massa de água compromete a realização dos objetivos 

da DQA para outras massas de água (p. 11). Cfr. JOSEFSSON, Henrik, “The Environ-

mental Liability Directive and the Water Framework Directive and the Definition of ‘Wa-

ter Damage’”, Environmental Law Review, 2018, pp. 1-12.  
984 A ausência de critérios para identificação do dano ambiental foi, aliás, alvo de crítica por 

KRÄMER, podendo depreender-se, do afirmado pelo autor, que esse seria um dos fatores 

que contribuiria para a modesta eficácia da Diretiva da Responsabilidade Ambiental. Ver 

KRÄMER, Ludwig, “The Directive 2004/35 on environmental liability – useful?”, A res-

ponsabilidade civil por dano ambiental: actas do colóquio, Carla Amado Gomes e Tiago 

Antunes (coordenadores), Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Lisboa, 

maio de 2010, pp. 54-55. 
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RJRA, as obrigações de prevenção e reparação dos danos ambientais. 

De facto, para avaliar se uma massa de água foi alterada no seu estado 

químico, ecológico ou quantitativo, com a produção de determinado 

dano, tem de se ter em conta os fatores que determinaram a classifica-

ção do seu estado previamente à produção do dano e posteriomente. 

Arriscamo-nos a afirmar que talvez este seja um dos fatores que ex-

plicam o exíguo número de danos ambientais e ameaças iminentes de 

danos confirmados em Portugal.985 

Outro aspeto que, no nosso entendimento, pode dificultar a apli-

cação do RJRA consiste na dificuldade de reconhecimento e identifi-

cação da “ameaça iminente” do dano à água. Na verdade, se, como 

afirmamos, a tarefa de classificação dos danos causados à água é difí-

cil, pois não está claramente identificada na lei, obrigando a um exer-

cício de interpretação complexo, o legislador, no que concerne à iden-

tificação da “ameaça iminente de danos”, limita-se a afirmar que con-

siste na “probabilidade suficiente da ocorrência de um dano ambien-

tal, num futuro próximo”, não disponibilizando critérios específicos 

para a necessária avaliação. Desse modo, reconhecendo a lacuna exis-

tente, a APA elaborou um guia,986 o qual, para além de fornecer in-

formação sobre o regime da responsabilidade ambiental, e embora 

sem carácter vinculativo, tenta esclarecer alguns conceitos e critérios 

___________ 

985 Em cumprimento do disposto no artigo 31.º do RJRA (por via da transposição das obriga-

ções constantes da Diretiva 2004/35/CE), Portugal elaborou, em abril de 2013, o relatório 

sobre a experiência obtida com a aplicação do Decreto-Lei n.º 147/2008, tendo identifica-

do apenas dois casos de danos ambientais, sendo de salientar que ambas as situações fo-

ram notificadas à APA pelos respetivos operadores.  

 Posteriormente, em 2015, Portugal terá atualizado os dados, pois, de acordo com o docu-

mento de trabalho da Comissão Europeia sobre a Diretiva de Responsabilidade Ambien-

tal, Portugal aparece com um total de oito casos confirmados: dois relativos à verificação 

de danos ambientais, e seis concernentes à ocorrência de ameaças iminentes de danos 

confirmadas [cfr. SWD (2016) 121 final, pp. 22-23].  

 Uma análise pormenorizada sobre a implementação do regime da responsabilidade ambi-

ental em Portugal pode ver-se em CASTRO SILVEIRA, Paula, Dano à ecodiversidade e 

responsabilidade ambiental, Petrony, junho 2019, pp. 160 e ss. 
986 Guia para a Avaliação de Ameaça Iminente e Dano Ambiental, de outubro de 2011. 
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de abrangência, de modo a evidenciar as obrigações dos operadores 

abrangidos.987 

6.4.1.2.2. Características fundamentais do Regime 

Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais. 

Vantagens relativamente ao regime constante da 

legislação da água 

 “Definidos” os danos causados à água abrangidos pelo RJRA, 

cumpre fazer uma breve referência às principais características e van-

tagens deste regime, no que respeita à responsabilidade ambiental 

sobre os danos ambientais de per se, deixando de fora a responsabili-

dade civil, objetiva e subjetiva, relativa à indemnização dos lesados 

pelos danos sofridos por via de um componente ambiental.988 Estes 

___________ 

987 A este propósito, cumpre referir que a Comissão Europeia defende, ao abrigo do princípio 

da prevenção, a aplicação da Diretiva da Responsabilidade Ambiental aquando da ameaça 

iminente do dano, ainda que o mesmo não seja significativo. Cfr. REFIT Evaluation of 

the Environmental Liability Directive, 2016. 
988 Ao estabelecer um regime de responsabilidade civil, objetiva e subjetiva, nos termos 

indicados, que denominaremos de “danos não ambientais”, o RJRA foi alvo de críticas. 

Na opinião de AMADO GOMES, ao inserir-se um capítulo dedicado à responsabilidade 

civil, que prevê a obrigação de reparação dos danos aos direitos ou interesses das pessoas 

por via da lesão de um componente ambiental, o legislador “introduziu um elemento de 

dúvida existencial no regime pois, não só fez crer que no Capítulo III se não trata, afinal, 

de utilizar o instituto da responsabilidade civil (ou, noutra perspetiva, se aplicaria este 

mas apenas a entidades públicas, o que geraria um outro polo problemático ...), como 

trouxe para o diploma todo um conjunto de situações claramente excluídas do seu âmbito 

de aplicação, por desnecessidade e diferença. Por desnecessidade, uma vez que as hipó-

teses de dano pessoal e patrimonial estão cobertas pelas normas do Código Civil, nos ar-

tigos 483.º e segs.; por diferença, porque só o dano ecológico stricto sensu recomenda 

um regime especial de reparação ou compensação de lesões, em virtude da especificida-

de dos bens.”  

 Embora possamos estar de acordo quanto à crítica de AMADO GOMES, no que se refere 

à opção de inserção no RJRA do instituto da responsabilidade civil para reparação dos 

danos às pessoas e coisas, entendemos que o facto de se consagrar ex novo a responsabili-

dade objetiva para determinados operadores (que poderia incluir-se no Código Civil) 

obrigaria sempre a uma remissão para legislação avulsa, pelo que não nos parece, de todo, 

errada a opção do legislador.  

 Cfr. AMADO GOMES, Carla, “De que falamos quando falamos de dano ambiental? 

Direito, mentiras e crítica”, A responsabilidade civil por dano ambiental: actas do coló-

quio, Carla Amado Gomes e Tiago Antunes (coordenadores), Fundação Luso-Americana 

para o Desenvolvimento, Lisboa, maio de 2010, pp. 153-154. 
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danos não relevam para o objeto da nossa tese. Na verdade, apesar do 

legislador nacional afirmar que o Decreto-Lei n.º 147/2008 estabelece 

o Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais (cfr. 

art. 1.º), aplicando-se aos danos ambientais e às ameaças iminentes 

desses danos (cfr. art. 2.º, n.º 1), o certo é que inclui também normas 

relativas à responsabilidade civil por danos causados a direitos ou 

interesses de pessoas, sobre as quais não nos debruçaremos. 

As normas relativas aos danos ambientais estão concentradas, es-

sencialmente, no Capítulo III do RJRA, sob a epígrafe “Responsabili-

dade administrativa pela prevenção e reparação de danos ambien-

tais”, designação “infeliz”, nas palavras de AMADO GOMES, na 

medida em que poderá levar a pensar que não estamos perante o insti-

tuto da responsabilidade civil,989 mas, na nossa opinião, até certo pon-

to tolerável, tendo em consideração que se trata de uma responsabili-

dade gerida, em primeira linha, sob a égide da administração. Trata-

se, na verdade, da consagração de um regime “administrativo” de pre-

venção e de reparação dos danos ambientais, em que o primeiro obje-

tivo consiste em evitar a ocorrência de danos, situação absolutamente 

original face ao regime jurídico tradicional da responsabilidade civil, 

cuja função e intervenção ocorre apenas quando existem danos. Não 

obstante, apesar de ser à administração que incumbe zelar pela pre-

venção e reparação dos danos ambientais, são as pessoas, singulares 

ou coletivas, públicas ou privadas, sujeitas ao RJRA, que causem da-

nos ambientais ou uma ameaça iminente desses danos, os responsá-

veis pela adoção das medidas de prevenção e reparação dos danos ou 

ameaças causados, suportando os respetivos custos. A atuação direta 

da APA990 apenas está prevista em determinadas circunstâncias, no-

___________ 

989 Ver AMADO GOMES, Carla, op. cit., maio de 2010, p. 154. 

 Sobre a má técnica legislativa do Decreto-Lei n.º 147/2008, pode ver-se, inter alia, 

AMADO GOMES, Carla, “A Responsabilidade civil por dano ecológico – Reflexões pre-

liminares sobre o novo regime instituído pelo DL 147/2008, de 29 de Julho”, O que há de 

novo no direito do ambiente?, Actas das Jornadas de Direito do Ambiente, AAFDL Edi-

tora, Lisboa, 2009, pp. 235-275. Na mesma obra, ainda, PEREIRA DA SILVA, Vasco 

“Ventos de mudança no direito do ambiente. A responsabilidade civil ambiental”, pp. 9-

22. 
990 Autoridade administrativa competente no âmbito do RJRA (cfr. art. 29.º). 
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meadamente quando algumas obrigações sejam incumpridas por parte 

dos responsáveis ou quando não seja possível identificar a pessoa res-

ponsável [cfr. art. 17.º, n.º 1, als. a) e b)].  

Analisado o aludido Capítulo III do RJRA, e numa breve síntese, 

podemos afirmar, no que respeita ao âmbito da nossa tese, que o 

mesmo dispõe de um sistema que se destina a proteger os danos signi-

ficativos infligidos à água. Para esse efeito, institui duas modalidades 

de responsabilidade civil ambiental. A primeira prevê um regime de 

responsabilidade objetiva pelos danos causados por qualquer uma das 

atividades enunciadas no Anexo III, constituindo esta uma das maio-

res vantagens relativamente à responsabilidade ambiental prevista na 

legislação da água (sempre subjetiva).991 A segunda institui a respon-

sabilidade subjetiva, baseada na culpa, para as restantes atividades.992 

Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 12.º, os operado-

res de qualquer uma das atividades enumeradas no Anexo III993 são, 

___________ 

991 A justificação mais habitual em defesa da responsabilidade objetiva fundamenta-se no 

facto de que quem se dedica a atividades perigosas, e com probabilidade de causar danos 

ao ambiente, deve ser responsável por suportar os custos dos danos por si ocasionados.  

 Sobre esta e outras possíveis justificações do instituto da responsabilidade objetiva ambi-

ental, poderá ver-se DÍEZ-PICAZO, Luis e LEÓN, Ponce de, “Los problemas jurídicos 

de los daños ambientales”, A Tutela Jurídica do Meio Ambiente: presente e futuro, Uni-

versidade de Coimbra, Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra Editora, janeiro de 

2005, pp. 129 e ss. 

 A responsabilidade objetiva foi “consagrada” de forma pioneira, no regime jurídico por-

tuguês, no artigo 41.º, n.º 1, da LBA (Lei n.º 11/87, de 07/04). Todavia, essa responsabili-

dade, tal como se previa no n.º 2 do mesmo artigo, deveria ser posteriormente regulamen-

tada através da necessária publicação de legislação, o que não veio a ocorrer; tendo, entre-

tanto, o legislador procedido à transposição da Diretiva da Responsabilidade Ambiental. 
992 A nossa lei consagrou a responsabilidade subjetiva para todas as atividades não elencadas 

no Anexo III. De facto, não existe qualquer restrição relativamente ao componente ambi-

ental danificado. Deste modo, o regime legal português foi mais ambicioso do que a Dire-

tiva da Responsabilidade Ambiental, sendo, por isso, mais favorável para a proteção do 

ambiente, in casu, da água, na medida em que a Diretiva 2004/35/CE limita a responsabi-

lidade subjetiva aos danos causados às espécies e aos habitats naturais abrangidos pelas 

Diretivas Aves e Habitats. 
993 Onde se incluem nomeadamente, com relevo para o objeto da nossa tese: as instalações 

sujeitas a licença ambiental; todas as descargas para as águas interiores de superfície que 

requeiram licenciamento prévio; todas as descargas de substâncias para as águas subter-

râneas que requeiram licenciamento prévio; e as descargas ou injeções de poluentes nas 

águas de superfície ou nas águas subterrâneas que requeiram título de utilização dos re-
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independentemente de culpa, responsáveis pela adoção de medidas de 

prevenção e de reparação dos danos ou ameaças de danos causados à 

água. Quaisquer outras atividades distintas das enumeradas no Anexo 

III apenas implicam a responsabilidade ambiental do operador em 

caso de dolo ou negligência (cfr. art. 13.º). No entanto, tendo em con-

sideração que as descargas de águas residuais constam das atividades 

enunciadas no Anexo III, podemos afirmar que o RJRA se traduz nu-

ma evolução jurídica de grande relevância para a proteção da água. 

Outra vantagem do RJRA, que cumpre destacar, face à responsa-

bilidade civil ambiental prevista na legislação da água, consiste no 

estabelecimento de um conjunto de várias medidas para a reparação 

dos danos ambientais, em concreto dos danos causados à água [cfr. 

art. 11.º, n.º 1, al. n), e ponto 1 do Anexo V].994 Por outro lado, estabe-

lece-se, agora, de forma inovadora, a competência da administração, 

in casu, da APA, no âmbito da prevenção e não só da reparação dos 

danos ambientais causados, como ocorre a título meramente pontual 

na Lei da Água (cfr. art. 95.º, n.º 4). De facto, o RJRA confere à ad-

ministração amplas competências quer a nível da prevenção quer da 

reparação (cfr. arts. 14.º a 18.º). Assim, no âmbito deste regime, 

o procedimento de reparação do dano é um procedimento não judicial 

 
cursos hídricos ou registo. Em suma, as atividades abrangidas, com interesse para o 

objeto do nosso trabalho, são a exploração de instalações sujeitas a licença e todas as des-

cargas para águas de superfície ou subterrâneas. 
994 De acordo com o aí estatuído, a responsabilidade ambiental tem como objetivo primordial 

reconstituir a situação que existia antes da lesão. A preferência consiste, pois, em repor a 

situação anterior ao dano, reabilitando o elemento natural afetado e/ou as funções ecoló-

gicas que desempenhava.  

 A reparação é, desse modo, preferencialmente em espécie, seja por restauração natural 

(designada de “reparação primária”), seja por restauração por equivalente (denominada 

de “reparação complementar”), podendo ser complementada, em qualquer caso, por me-

didas de reparação de perdas transitórias (apelidada de “reparação compensatória”), se 

estas ocorrerem (cfr. Anexo V do DL n.º 147/2008). As medidas de reparação, como o 

próprio nome indica, dizem respeito a ações com o objetivo de reparar ou reabilitar os re-

cursos naturais que tenham sofrido um dano ambiental. 

 Para aprofundamento do tema veja-se, a título exemplificativo, OLIVEIRA, Heloise, “A 

restauração natural no novo Regime Jurídico de Responsabilidade Civil por Danos Ambi-

entais”, A responsabilidade civil por dano ambiental: actas do colóquio, Carla Amado 

Gomes e Tiago Antunes (coordenadores), Fundação Luso-Americana para o Desenvolvi-

mento, Lisboa, maio de 2010, pp. 252-273. 
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que tem como entidade competente a APA. Do exposto decorre uma 

diferença substancial entre os regimes de responsabilidade ambiental 

previstos na legislação da água e no RJRA. Enquanto, no primeiro, a 

indemnização e reconstituição previstas são solicitadas nos tribunais 

comuns, e apenas quando se verifiquem danos ambientais, no segundo 

institui-se a reparação995 e a possibilidade de atuação aquando da imi-

nência dos danos ou após a sua verificação, sendo certo que se prevê a 

intervenção da APA em ambas as situações. O recurso aos tribunais, 

agora do foro administrativo, fica reservado para as situações em que 

haja discordância quanto aos atos adotados ou impostos pela entidade 

administrativa.  

Por outro lado, o RJRA, para além de estabelecer a responsabili-

dade solidária dos diretores, gerentes ou administradores das pessoas 

coletivas, à semelhança do já previsto na Lei da Água, consagra um 

regime de responsabilidade solidária entre os vários comparticipantes. 

Importa realçar, ainda, a opção do legislador no que respeita ao 

nexo de causalidade, tendo em consideração as dificuldades do institu-

to da responsabilidade civil, nesta matéria, para responder à especifi-

cidade do dano ambiental.996 O RJRA estatui a esse propósito que:  

“A apreciação da prova do nexo de causalidade assenta 

num critério de verosimilhança e de probabilidade de o 

facto danoso ser apto a produzir a lesão verificada, ten-

do em conta as circunstâncias do caso concreto e consi-

derando, em especial, o grau de risco e de perigo e a 

___________ 

995 De acordo com o n.º 1 do Anexo V ao RJRA, a reparação dos danos ambientais causados 

à água é alcançada através da restituição do ambiente ao seu estado inicial, por via de re-

paração primária, complementar e compensatória. Para maior desenvolvimento, veja-se o 

referido anexo.  
996 Para o qual se conjugam, frequentemente, vários fatores, quer de carácter natural quer de 

carácter humano, e a que se junta a dilação temporal entre o facto e o dano.  

 Sobre as dificuldades em questão, pode ver-se PERESTRELO DE OLIVEIRA, Ana, “A 

prova do nexo de causalidade na lei da responsabilidade ambiental”, A responsabilidade 

civil por dano ambiental: actas do colóquio, Carla Amado Gomes e Tiago Antunes (co-

ordenadores), Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Lisboa, maio de 2010, 

pp. 172 e ss. 
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normalidade da ação lesiva, a possibilidade de prova ci-

entífica do percurso causal e o cumprimento, ou não, de 

deveres de proteção” (cfr. art. 5.º).997  

Alivia-se, assim, de certo modo, o ónus da prova inerente ao instituto 

clássico da responsabilidade civil. Da análise desta norma podemos 

afirmar, contudo, que, não obstante a apreciação do nexo de causali-

dade assentar na verosimilhança e probabilidade, o critério adotado 

corresponde à teoria da causalidade adequada, pois estatui-se que 

“(…) o facto danoso deve ser apto a produzir a lesão verificada (...)”. 

Isto implica que o facto danoso tem de ser necessário para a produção 

do dano e idóneo a produzi-lo, solução que é criticada por AMADO 

GOMES. Esta autora considera que o legislador deveria ter adotado o 

critério da presunção de causalidade e facultado a inversão do ónus da 

prova, pois esta seria uma decorrência lógica do princípio da preven-

ção.998  

Na verdade, conhecendo-se as dificuldade inerentes à imputação 

dos danos ambientais ao respetivo agente, o critério adotado pelo le-

gislador português, ainda que temperado com outros fatores (como, 

por exemplo, as circunstâncias do caso concreto), poderá não ser a 

melhor opção para a proteção do ambiente. Todavia, o maior proble-

ma não residirá tanto na questão da causalidade adequada, mas na 

prova da identificação do dano concreto.999 Sem prejuízo do referido, 

___________ 

997 Sobre as diversas teorias relativas ao modo de aferir o nexo de causalidade, pode ver-se, 

inter alia, PERESTRELO DE OLIVEIRA, Ana, Causalidade e Imputação na Responsa-

bilidade Civil Ambiental, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 75 e ss.  
998 Cfr. AMADO GOMES, Carla, “A responsabilidade civil por dano ecológico – Reflexões 

preliminares sobre o novo regime instituído pelo DL 147/2008, de 29 de Julho”, O que há 

de novo no direito do ambiente?, Actas das Jornadas de Direito do Ambiente, AAFDL 

Editora, Lisboa, 2009, pp. 272-273. 
999 Neste sentido, ver PERESTRELO DE OLIVEIRA, Ana, op. cit., 2007, p. 64. 

 Na verdade, apesar dos guias que a APA tem adotado e divulgado no seu site para apoiar 

os agentes económicos na identificação dos danos e sobre a aplicação do regime da res-

ponsabilidade ambiental, as dificuldades subsistem. Cfr. Guia para a Avaliação de Amea-

ça Iminente e Dano Ambiental, de outubro de 2011; Regime Jurídico da Responsabilida-

de por Danos Ambientais – Prevenção e Remediação de Danos Ambientais – Manual de 

apoio ao operador, de agosto de 2016; e Regime Jurídico da Responsabilidade por Da-

nos Ambientais – Guia de Apoio ao Preenchimento do Formulário de Comunicação – 

Caracterização do Local da Ocorrência e da Envolvente, de dezembro de 2018. 
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parece-nos que talvez fosse mais avisado a adoção da teoria da cone-

xão do risco, como defende PERESTRELO DE OLIVEIRA, permi-

tindo-se a imputação do dano ao agente, quando provada a criação ou 

o aumento do risco, invertendo-se o ónus da prova.1000 De facto, nas 

situações em que se verifique concurso de diversas causas para a pro-

dução de um dano ambiental, poderá ser muito difícil demonstrar a 

imprescindibilidade do facto danoso, mostrando-se a teoria da causa-

lidade adequada totalmente inapropriada. 

Não obstante, note-se, que, sempre que não seja possível identifi-

car o responsável, existe um Fundo Ambiental1001 para que a entidade 

competente possa executar as medidas de prevenção e de reparação 

necessárias. Solução que, embora não seja consentânea com o princí-

pio do poluidor-pagador sempre representa, quanto a nós um mal me-

nor, permitindo uma atuação para conservação do ambiente.  

Em suma, e em jeito de conclusão, podemos afirmar que o RJRA 

reúne e combina os critérios da responsabilidade objetiva e da respon-

sabilidade subjetiva, de modo a ultrapassar os problemas decorrentes 

do modelo jurídico tradicional em matéria de responsabilidade civil. 

Oferece, assim, um tratamento específico para resolver alguns dos 

problemas suscitados pelos danos ambientais, estabelecendo um crité-

rio geral de responsabilidade ambiental objetiva para determinadas 

atividades consideradas de maior risco ambiental, e, para as restantes, 

estatui a responsabiliade ambiental subjetiva. 

Contudo, importa sublinhar, uma vez mais, que este regime pro-

pugna, em primeiro lugar, o dever de atuar preventivamente e só na 

sua falha se avança para as medidas que assegurem a reparação, de-

vendo os operadores sujeitos a responsabilidade objetiva dispor de 

___________ 

1000 Cfr. PERESTRELO DE OLIVEIRA, Ana, op. cit., 2007, p. 70. 
1001 Fundo a que já nos referimos no Capítulo V (cfr. ponto 10), criado pelo Decreto-Lei n.º 

42-A/2016, de 12/08, que assume, entre outros, os encargos decorrentes do RJRA. É de 

salientar que, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea K), do referido diploma, é o Fundo 

também que recebe o montante das indemnizações e das compensações que lhe sejam de-

vidas em virtude do financiamento de medidas ou ações de prevenção ou reparação de 

danos ou de perigos de danos ambientais. 
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garantia financeira que lhes permita assumir a responsabilidade ine-

rente à atividade por si desenvolvida (cfr. art. 22.º do RJRA).1002  

Este regime jurídico pretende, assim, por um lado, reforçar o ca-

rácter preventivo da política ambiental, evitando danos ambientais, e, 

por outro, garantir que, caso ocorram danos, existam recursos finan-

ceiros adequados e suficientes para a respetiva reparação. 

À administração pública incumbe garantir a aplicação deste regi-

me. 

6.4.2. Apreciação crítica 

Em 1998, como demos conta, foi publicado o Decreto-Lei n.º 

236/98, o qual estabeleceu, de forma pioneira, a responsabilidade am-

biental para os danos causados à água. Posteriormente, em 2005, a Lei 

da Água veio também regular essa matéria. Estes diplomas antecede-

ram a publicação do RJRA, no qual, como vimos, os danos causados à 

água são expressamente contemplados. 

Ora, sem prejuízo das críticas que fomos fazendo ao longo da 

nossa exposição sobre a responsabilidade civil ambiental estabelecida, 

cumpre fazer ainda, algumas observações que nos parecem pertinen-

tes. 

Antes do mais, salientar que não se alcança qual foi o motivo que 

levou o legislador a não se preocupar minimamente em harmonizar e, 

no mínimo, relacionar as disposições existentes sobre a responsabili-

dade ambiental na legislação da água com o RJRA. De facto, assiste-

se, sem qualquer explicação ou fundamentação, a uma fragmentação 

legislativa de normas dispersas, não articuladas, lacunares e mesmo 

contraditórias, no que respeita à responsabilidade ambiental pelos 

danos causados à água.  

É certo que a Diretiva da Responsabilidade Ambiental não impe-

de a existência ou subsistência de regimes de responsabilidades espe-

ciais, desde que mais favoráveis (cfr. art. 16.º). Todavia, analisado o 

___________ 

1002 A garantia financeira deve ser adequada e suficiente para assegurar eventuais danos ao 

ambiente, de outro modo, não disporá de qualquer interesse. Todavia, lamentavelmente, o 

legislador português ainda não regulou esta matéria. 
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regime de responsabilidade ambiental previsto no artigo 73.º do De-

creto-Lei n.º 236/98, e comparado com o RJRA, temos sérias dúvidas 

quanto à legalidade da sua vigência, por várias razões. Primo, porque 

prevê apenas o regime de responsabilidade subjetiva, quando, como 

vimos, a responsabilidade ambiental estabelecida no RJRA disponibi-

liza duas vertentes: a objetiva e a subjetiva. Secundo, porque apenas 

estabelece uma tutela de reparação dos danos, enquanto o RJRA dá 

resposta não só aos danos ocorridos, como também à ameaça iminente 

dos mesmos. Tertio, porque se estabelece uma obrigação de indemni-

zação, quando o regime da responsabilidade ambiental institui prefe-

rencialmente a reconstituição in natura. Quarto, porque os critérios 

para fixação da indemnização se baseiam na equidade, enquanto o 

RJRA disponibiliza critérios de reparação de natureza ambiental. 

Quinto, porque a responsabilidade terá de ser determinada em sede 

judicial, quando o RJRA dispõe de um sistema de reparação fora dos 

tribunais, o que poderá implicar maior celeridade na resolução dos 

problemas. 

Deste modo, e apesar de o conceito de dano às águas constante do 

Decreto-Lei n.º 236/98 poder ser bem mais abrangente do que o esta-

belecido no RJRA, que deve consistir numa “alteração adversa signi-

ficativa e mensurável”, parece-nos difícil defender a subsistência do 

regime da responsabilidade ambiental previsto no artigo 73.º do De-

creto-Lei n.º 236/98, face à consagração do regime da responsabilida-

de ambiental constante do Decreto-Lei n.º 147/2008, mais consentâ-

neo com as especificidades que os danos ambientais reclamam e, por 

isso, mais favorável para a proteção ambiental.1003 Acresce que, nos 

termos gerais de direito, lex specialis derogat generali. 

 O raciocínio expendido para o artigo 73.º do Decreto-Lei 236/98 

aplica-se, no nosso entendimento, com as devidas adaptações, ao dis-

___________ 

1003 Em sentido contrário, AMADO GOMES sustenta a vigência do artigo 73.º do Decreto-

Lei n.º 236/98 com base na maior amplitude do conceito de dano à água por si contem-

plado, pelo facto de se poder responsabilizar, ao seu abrigo, qualquer pessoa e não apenas 

os operadores económicos, e, ainda, pela possibilidade de recurso a critérios de equidade. 

Todavia, faz uma “leitura corrigida” do preceito, defendendo que a indemnização deve 

ser atribuída ao Fundo Ambiental, e não ao Estado, e discorda da reserva de jurisdição es-

tabelecida, entendendo que devem ser os tribunais administrativos os competentes, e não 

os tribunais comuns. Cfr. AMADO GOMES, Carla, op. cit., maio de 2010, pp. 164-165. 
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posto no artigo 95.º da Lei da Água, que prevê, de modo semelhante, 

apenas a responsabilidade subjetiva de quem causa a deterioração do 

estado das águas. 

Em face do exposto, parece-nos que as normas de responsabilida-

de civil ambiental constantes da legislação da água, apesar de não 

terem sido revogadas pelo RJRA, são de duvidosa vigência. Na ver-

dade, não obstante as fragilidades que se apontam ao RJRA, são vá-

rias as vantagens que o mesmo revela relativamente às normas que 

existiam, representando um sério avanço para a proteção do ambiente. 

Cumprirá, agora, aperfeiçoar o seu regime, resolvendo, fundamental-

mente, a questão da complexidade da identificação dos danos. 





 

CONCLUSÕES 

A elaboração do trabalho a que nos propusemos permitiu-nos al-

cançar uma visão integrada da evolução das normas e dos instrumen-

tos que têm sido desenvolvidos, quer a nível da UE quer a nível naci-

onal, para solucionar os vários problemas de poluição hídrica que se 

colocam com as descargas de águas residuais.  

Ainda que os temas da saúde e do ambiente, no que concerne à 

água, se intersetem num grande número de vezes na perspetiva do ser 

humano, o tema que nos ocupou foi apenas a abordagem do valor am-

biental das águas e da proteção que lhes tem sido conferida nessa ver-

tente. 

Finalizado o trabalho, e sem prejuízo das opiniões e conclusões 

que fomos apresentando ao longo da nossa dissertação, cabe, agora, 

extrair as conclusões principais: 

1.ª A elevada industrialização que se registou no pós Segunda 

Guerra Mundial espoletou na comunidade internacional uma progres-

siva tomada de consciência quanto à necessidade de proteção do am-

biente, sendo, hoje, indiscutível o valor primordial dos recursos hídri-

cos e da necessária proteção ambiental que os mesmos merecem. 

2.ª Percebeu-se, a partir da década de 70 do século XX, que a 

pressão a que os recursos hídricos são sujeitos, nomeadamente em 

virtude das descargas de águas residuais, exigia medidas de política 

hídrica e de normas de controlo do impacte ambiental gerado pelas 

descargas. 
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3.ª No seio do direito da UE, e apesar da inexistência, ab initio, 

de uma base jurídica para a elaboração de regras ambientais, o enfo-

que inicial da proteção das águas baseou-se, essencialmente, na apli-

cação de normas de qualidade ou de valores-limite de emissão, adota-

dos em função dos distintos problemas que se iam colocando às diver-

sas utilizações da água.  

4.ª Mais tarde, dispondo já de um quadro jurídico ambiental, e fa-

ce às ineficiências detetadas com a aplicação de medidas isoladas, 

passou a adotar-se a denominada “abordagem combinada”, que con-

siste no controlo das descargas para os recursos hídricos através do 

estabelecimento de VLE que contemplem, de forma integrada, quer a 

apreciação das características do meio recetor, quer a avaliação da 

tipologia dos poluentes gerados e características da própria rejeição.  

Assistiu-se, assim, durante as últimas décadas do século XX, à 

publicação de inúmeros diplomas para resolver pontualmente os dife-

rentes problemas que as utilizações da água iam apresentando.  

5.ª Este sistema de resposta pontual ou setorial viria, porém, a re-

velar-se insuficiente e inadequado para uma verdadeira proteção am-

biental do domínio hídrico. E evoluiu-se, portanto, de forma gradual, 

para um quadro normativo mais abrangente, com uma abordagem 

combinada de normas e transversal, assente numa perspetiva de gestão 

da poluição do domínio hídrico e de outros componentes do ambiente, 

sendo neste contexto que foi aprovada a Diretiva-Quadro da Água. 

Na verdade, as preocupações da UE dirigiram-se, preliminarmen-

te, para regular e garantir a qualidade das águas em função dos seus 

variados usos humanos (água potável, águas balneares, piscicultura, 

cultura de moluscos) e só gradualmente se avançou para a redução da 

poluição e recuperação dos aquíferos como parte integrante da Natu-

reza.  

6.ª Nesse quadro, a UE começou por privilegiar o combate à po-

luição das águas superficiais, não mostrando igual fervor no que con-

cerne à poluição das águas subterrâneas e costeiras, situações que vi-

riam a ser abrangidas pela DQA, e que, naturalmente, se terão refleti-
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do na ineficácia de várias medidas adotadas, atento o ciclo hidrológico 

natural da água.  

7.ª Reconhecendo que a resposta ao desafio provocado pelas vá-

rias pressões existentes sobre os recursos hídricos era incompatível 

com intervenções de carácter casuístico, e que era necessária uma 

abordagem sistemática dos vários problemas que a proteção dos re-

cursos hídricos reclamava, foi, então, aprovada a DQA. 

8.ª Na verdade, e em suma, a política europeia da água começou 

por impor limites e regular as descargas de águas residuais no meio 

hídrico, através de vários diplomas, com o objetivo de proteger a saú-

de humana e o ambiente, mas sem uma abordagem e visão globais do 

setor e das suas implicações. Por isso, a adoção da DQA, ao estabele-

cer um quadro de ação para proteção dos vários tipos de água e ao 

impor a caracterização e monitorização do estado de todas as massas 

de água, constituiu uma profunda alteração do paradigma de gestão, 

com evidentes vantagens para a proteção das águas. 

9.ª O principal objetivo da DQA é proteger e melhorar as massas 

de água, com vista a alcançar um bom estado ecológico e químico das 

águas de superfície e um bom estado quantitativo e químico das águas 

subterrâneas, no máximo, até 2027.  

10.ª Apesar da adoção da DQA ter como fim reunir e codificar a 

legislação dispersa, definindo uma visão e objetivos comuns sobre a 

água enquanto recurso, bem como sobre o controlo da poluição do 

domínio hídrico, continua a verificar-se, ainda, a existência de uma 

profusão de normas em vários diplomas diferentes, o que contribui 

para uma elevada fragmentação normativa, em claro detrimento, no 

nosso entendimento, da sua aplicação eficaz, bem como para a efici-

ente proteção das águas. 

11.ª No seio da UE, a proteção do domínio hídrico face às descar-

gas de águas residuais é, atualmente, assegurada essencialmente pela 

Diretiva 91/271/CEE, relativa às águas residuais urbana; pela Diretiva 
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2000/60/CE, Diretiva-Quadro da Água; pela Diretiva 2006/118/CE, 

atinente à proteção das águas subterrâneas; pela Diretiva 

2008/105/CE, que estabelece as normas de qualidade ambiental para 

as substâncias prioritárias e outros poluentes; pela Diretiva 

2010/75/UE (DEI), relativa às emissões industriais; e, em breve, pelo 

Regulamento (UE) 2020/741, relativo ao requisitos mínimos para a 

reutilização da água, aplicável a partir de 26 de junho de 2023. 

Não obstante, dentro dos vários instrumentos jurídicos adotados, 

podemos afirmar que a DQA, a par da Diretiva 91/271/CEE, relativa 

às águas residuais urbanas, são, hoje, no quadro da UE e dos vários 

Estados-membros, os instrumentos nucleares para a proteção do do-

mínio hídrico. 

12.ª A DQA e a Diretiva relativa ao tratamento das águas residu-

ais urbanas estão fortemente interligadas no que respeita ao combate à 

poluição provocada pelas fontes tópicas. 

No entanto, existem diferenças legislativas e políticas substanci-

ais entre estes dois instrumentos legislativos. Enquanto a DQA confe-

re uma grande flexibilidade aos Estados-membros para decidirem 

quais são os meios a adotar para atingir os objetivos que traça, a dire-

tiva relativa ao tratamento de águas residuais urbanas impõe os meca-

nismos concretos que devem ser implementados para a proteção dos 

meios aquáticos contra os efeitos adversos da descarga de águas resi-

duais não tratadas, não definindo, contudo, os objetivos de qualidade a 

atingir pelas massas de água. Todavia, tendo em consideração a pres-

são que as descargas de águas residuais representam sobre as massas 

de água, cumpre realçar que só através de uma efetiva aplicação da 

Diretiva 91/271/CEE se conseguirão alcançar os objetivos traçados na 

DQA, a qual determina que todas as massas de água devem ter boa 

qualidade. 

13.ª Analisado o quadro atualmente vigente da UE, no domínio 

das águas residuais, podemos afirmar que a poluição proveniente de 

descargas urbanas, industriais e agrícolas está, ainda, sujeita a uma 

ampla regulamentação, que necessita de ser coordenada e integrada, 

sob pena de ser ineficaz. Todavia, não podemos deixar de reconhecer 
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o papel fundamental que a DQA teve ao privilegiar a proteção das 

águas e dos ecossistemas aquáticos associados, ao abranger não só as 

águas doces mas também as águas costeiras, e ao introduzir a gestão 

ao nível das bacias hidrográficas.  

14.ª Efetivamente, o instrumento mais importante da UE, relati-

vamente à gestão sustentável da água, é a DQA, cujo escopo consiste 

em manter e alcançar o bom estado de todas as massas de água, esta-

belecendo, para esse efeito, várias estratégias a médio e longo prazo 

contra a poluição hídrica.  

Entre as medidas mais significativas estão: a introdução do valor 

ambiental das águas, designado por “estado ecológico”; o planeamen-

to hídrico; e o preço, determinando, a este propósito, que deve ser 

elaborada uma política de preços de água que incentive o seu uso efi-

ciente e permita recuperar os custos dos serviços hídricos, onde se 

inclui o saneamento (cuja função consiste em diminuir e/ou eliminar a 

contaminação das águas residuais antes da sua descarga). 

15.ª No que respeita ao planeamento, a DQA impõe aos Estados-

membros a gestão das águas por regiões hidrográficas, com metas 

claramente definidas, visando alcançar o bom estado de todas as mas-

sas de águas. Para o efeito, obriga à elaboração de programas de me-

didas a partir da caracterização de cada região (que abrangerá a análi-

se do impacte das atividades humanas e a análise económica da utili-

zação da água), bem como à adoção de sistemas de monitorização do 

estado das águas. Tudo isto pressupondo uma ampla participação dos 

agentes económicos envolvidos na administração da água e dos cida-

dãos em geral. 

16.ª A implementação da DQA, apesar das lacunas e fragilidades 

que oportunamente apontamos, representou um avanço significativo 

da política das águas na sua vertente de proteção dos recursos hídri-

cos, podendo afirmar-se que a proteção das águas, bem como a garan-

tia da sua qualidade ecológica, são, hoje, o pilar da política hídrica da 

UE. A DQA implicou, efetivamente, uma alteração de paradigma. 

Passou-se de um regime que se focava na exploração racional da água 
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para um regime marcado, essencialmente, pela proteção ecológica dos 

recursos hídricos. 

17.ª Decorridas praticamente duas décadas e encerrados dois ci-

clos de planeamento sobre a publicação da DQA, estando próximo o 

terceiro ciclo (2021-2027), e apesar de todo o trabalho desenvolvido 

pelos vários Estados-membros, o certo é que se está longe de serem 

alcançados os objetivos definidos.  

Impõe-se, pois, no nosso entendimento, uma revisão do quadro 

legal de proteção do domínio hídrico, e não só da DQA, de modo a 

abranger, de forma expressa e clara, designadamente o ordenamento 

do território, os caudais ecológicos e as alterações climáticas. Além 

disso, deverá proceder-se a uma sistematização e simplificação, tanto 

quanto possível num único novo diploma, dos vários mecanismos que 

devem ser adotados para se alcançar o “bom estado” de todas as mas-

sas de água. 

18.ª O legislador português rumou ao encontro da filosofia ine-

rente à DQA e estabeleceu, ex novo na nossa ordem jurídica, a gestão 

conjunta das águas continentais ou doces e das águas salgadas. Assim, 

baseado nos princípios ambientais da prevenção e da precaução, exige 

a todos, independentemente da titularidade das águas (públicas ou 

privadas), a obtenção de um título de utilização para os usos que te-

nham, ou possam ter, um impacte significativo no domínio hídrico. 

19.ª Apesar de Portugal já dispor de uma gestão e planeamento 

hídricos baseados na bacia hidrográfica antes da DQA, a sua transpo-

sição implicou a receção de um novo conceito, o de região hidrográfi-

ca, passando, assim, a abranger-se as águas costeiras, o que constituiu 

um avanço para a gestão integrada das águas. 

20.ª As águas residuais, se não forem tratadas quando lançadas no 

ambiente, são uma das causas de grande impacte negativo quer na 

qualidade das águas superficiais quer na qualidade das águas subter-

râneas. Daí que o combate à descarga de águas residuais não tratadas 

tenha surgido como uma prioridade da política de gestão e proteção 



Conclusões 

 621 

das águas no âmbito da União Europeia e, consequentemente, em Por-

tugal. 

21.ª Ao abrigo dos princípios comunitários da precaução e da 

prevenção, encontra-se juridicamente estabelecido que as atividades 

que tenham um impacte significativo no estado das águas só podem 

ser desenvolvidas ao abrigo de um título de utilização, emitido nos 

termos e nas condições legalmente previstos.  

A licença de descarga das águas residuais funciona, assim, como 

o mecanismo por excelência de controlo da qualidade das águas e de 

conservação do meio ambiente. 

22.ª Analisada e concatenada a legislação nacional aplicável às 

descargas de águas residuais, com o objetivo de proteção ambiental, 

verifica-se que estamos perante um emaranhado de normas, com ele-

vado carácter técnico, dispersas em vários diplomas, o que nem sem-

pre facilita a sua interpretação e eficiente aplicação. Acresce que, ape-

sar da inquestionável relevância do Regime Jurídico das Descargas de 

Águas Residuais, as várias questões que se podem colocar gozam de 

um nível ainda incipiente de tratamento jurídico no direito português, 

designadamente à luz do Direito do Ambiente. 

23.ª A escassez de água, provocada pela sobre-exploração deste 

recurso, mas também provocada pelas alterações climáticas, determi-

nou, em finais do século XX, a procura de soluções para a reutilização 

das águas residuais tratadas em substituição da sua descarga. Situação 

que se enquadra no âmbito da denominada “economia circular”, pois 

esta não se limita a determinadas categorias de bens ou a certos seto-

res, antes engloba a totalidade da economia, nela se incluindo todos os 

produtos e serviços.  

A “economia circular”, como novo paradigma da economia, tem 

como objetivo maximizar o uso dos recursos naturais, reutilizando-os, 

sempre que possível. Além disso, tem como fim dissociar o cresci-

mento económico da utilização de recursos naturais, com vista ao al-

mejado desenvolvimento sustentável. 
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24.ª Na verdade, a depuração e reutilização das águas residuais 

surge como uma nova resposta ao impacte ambiental da gestão tradi-

cional dos recursos hídricos, permitindo reduzir, simultaneamente, o 

consumo de água potável (fundamental para países com escassez de 

água, como é o caso dos países do Sul da Europa), a contaminação e a 

pressão sobre as massas de água. 

A potencialidade da reutilização é, sem dúvida, um facto inques-

tionável.  

Todavia, a sua implementação depende da adoção de normas que 

definam claramente as condições em que a mesma pode ocorrer e as 

responsabilidades de todos os intervenientes.  

A União Europeia, apesar de reconhecer os benefícios económi-

cos e ambientais da reutilização das águas residuais, demorou bastante 

tempo, tal como Portugal, a decidir intervir nesta matéria, o que tem 

determinado a sua parca utilização. 

Só o futuro nos dirá se a legislação recentemente adotada contri-

buirá para um sério incremento da reutilização das águas residuais 

como um meio de proteção dos recursos hídricos. 

25.ª No universo da gestão das águas, e em concreto no que res-

peita ao controlo das descargas de águas residuais, em Portugal, ape-

sar de serem vários os intervenientes, conforme demos conta, a Agên-

cia Portuguesa do Ambiente é, indiscutivelmente, a principal entidade, 

tendo em consideração as suas atribuições. Com efeito, nela se con-

centram a maior parte das funções essenciais. É a APA que exerce as 

funções de Autoridade Nacional da Água e que intervém quer na defi-

nição e execução da política dos recursos hídricos – através do plane-

amento e ordenamento dos recursos hídricos e dos usos das águas, da 

gestão das regiões hidrográficas, da emissão dos títulos de utilização 

dos recursos hídricos não marinhos – quer, ainda, na fiscalização do 

cumprimento da sua aplicação.  

Esta concentração de poderes, derivada da reforma da administra-

ção pública levada a cabo em 2012, teve como objetivo, essencial-

mente, a redução da despesa pública do país.  

Embora o legislador defenda que a concentração de poderes na 

APA permite uma maior coordenação, harmonização e simplificação 
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de procedimentos, com o consequente aumento de eficiência e eficá-

cia dos serviços prestados, na opinião da doutrina essa concentração 

não era desejável e contraria, nomeadamente, o princípio da subsidia-

riedade.  

26.ª A participação da sociedade civil no âmbito da gestão das 

águas, enfatizada pela DQA, está resumida, em Portugal, essencial-

mente ao planeamento, não existindo informação pública disponível 

no que respeita aos usos e à gestão das águas, e em concreto no que 

concerne à matéria da descarga de águas residuais, designadamente 

quanto às licenças existentes e o controlo efetuado.  

27.ª Em suma, assiste-se não só a uma elevada centralização das 

matérias relativas à gestão das águas, mas também a uma fraca infor-

mação disponível, designadamente no que concerne à atuação da APA 

relativamente à proteção do domínio hídrico perante as descargas de 

águas residuais. Urge corrigir esta situação, pois só uma política 

transparente e próxima dos cidadãos poderá, na nossa opinião, pro-

mover e incentivar as necessárias mudanças de comportamento e 

permitir a implementação das medidas necessárias à proteção, à con-

servação e à recuperação dos recursos hídricos, de modo a alcançar-se 

o bom estado de todas as massas de água.  

28.ª As descargas de águas residuais, sendo um dos fatores que 

contribui significativamente para a deterioração da qualidade das 

águas, reclama a utilização de todos os instrumentos possíveis para 

diminuir, tratar e, se possível, eliminar a poluição. Assim, aos instru-

mentos inicialmente adotados – fundamentalmente normas de quali-

dade das águas, VLE, MTD –, foram-se juntando, gradualmente, ou-

tros de características diversas, como, por exemplo, o planeamento, a 

avaliação ambiental, os instrumentos económicos, a criminalização de 

determinadas condutas e a responsabilidade ambiental.  

29.ª O planeamento hídrico é um instrumento de carácter preven-

tivo imprescindível à gestão dos recursos hídricos, tendo, atualmente, 

como objetivo compatibilizar a utilização sustentável da água e, si-
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multaneamente, proteger e valorizar o domínio hídrico, daí a sua rele-

vância como meio de controlo das descargas de águas residuais.  

Porém, são, ainda, vários os problemas que, na nossa opinião, o 

planeamento hídrico português enfrenta. Os principais problemas di-

zem respeito: à falta de capacidade de caracterizar com rigor os siste-

mas ambientais e as atividades humanas com impacte nos mesmos; 

em disponibilizar a informação sistematizada e atualizada aos deciso-

res; à ausência de medidas relativas ao tratamento e descarga de águas 

residuais, com carácter vinculativo; e à ausência de planos únicos no 

que toca às bacias hidrográficas internacionais, atenta a elevadíssima 

relevância que as águas que as integram têm para Portugal.  

30.ª A fixação de zonas protegidas é uma técnica utilizada no 

domínio das águas, que consiste em estabelecer maiores restrições 

antrópicas em determinadas áreas, de modo a proteger e valorizar o 

estado das águas, embora, indiretamente, possa também contribuir 

para recuperar ou reabilitar o seu estado. Deste modo, o estabeleci-

mento de zonas protegidas pode considerar-se não só um instrumento 

preventivo, mas também de auxílio à recuperação ou reparação do 

estado das águas. 

31.ª No que respeita, em específico, à descarga de águas residu-

ais, o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, operando a transposição 

da Diretiva 91/271/CEE, relativa ao tratamento das águas residuais 

urbanas, identificou zonas sensíveis e zonas menos sensíveis, impondo 

determinados tipos de tratamento mais rigorosos às descargas de 

águas residuais aí lançadas. Daí que a fixação de áreas protegidas não 

possa deixar de se considerar como mais um instrumento adequado 

para a proteção das águas perante as descargas de águas residuais. 

Todavia, como decorre da natureza destes instrumentos, a sua efi-

ciência e eficácia decorrem, em grande medida, da sua atualidade, 

pelo que, é essencial uma monitorização e controlos rigorosos e pe-

riódicos. 

32.ª Os instrumentos de avaliação ambiental, a AAE e a AIA, são 

instrumentos de carácter preventivo, concretizadores essenciais dos 
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princípios da prevenção e da precaução, com inegável relevância no 

domínio da gestão das águas, e desempenham um papel fundamental 

na proteção das águas perante as descargas de águas residuais. A 

AAE, aplicando-se aos PGRH, pode ter elevada importância a nível 

do conteúdo destes, permitindo antecipar a análise dos impactes ambi-

entais e promover a sua resolução, ajudando a identificar as opções 

mais sustentáveis. 

A contribuição da AIA, para a proteção dos recursos hídricos em 

relação às descargas de águas residuais, é indiscutível. Na verdade, 

são vários os projetos que dispõem de rejeição de águas residuais que 

estão sujeitos ao procedimento de AIA, no âmbito do qual se avaliará 

sempre a descarga das águas residuais e o cumprimento das regras 

estatuídas sobre a matéria.  

Os grandes problemas da AIA colocam-se ao nível do regime ju-

rídico instituído, o qual prevê o deferimento tácito da DIA e a possibi-

lidade de dispensa, total ou parcial, do procedimento de avaliação em 

determinadas circunstâncias, situações que podem colidir com a natu-

reza do instituto e que deveriam, por isso, no nosso entendimento, ser 

corrigidas pelo legislador. 

33.ª Encontra-se, atualmente, previsto na legislação portuguesa a 

possibilidade de recorrer à celebração de acordos ambientais como um 

instrumento de concretização da política do ambiente, nomeadamente 

no âmbito das águas, e, em concreto, no que diz respeito à descarga de 

águas residuais. O Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, prevê dois 

tipos de acordos: os contratos de adaptação ambiental e os contratos 

de promoção ambiental. 

34.ª No que respeita aos contratos de adaptação ambiental, somos 

da opinião da maioria dos autores sobre a inconstitucionalidade das 

normas que os estabelecem, na medida em que, ao permitir a negocia-

ção contratual, enquanto forma de regulamentação das descargas de 

águas residuais, ainda que temporariamente, ou no âmbito de uma 

inspeção ou fiscalização, possibilitam a inversão da lógica inerente à 

hierarquia das leis, procedendo a uma verdadeira derrogação de nor-

mas legais através de contratos administrativos. Além disso, tais con-
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tratos são absolutamente incompatíveis com os princípios da precau-

ção e da prevenção, integrantes da política do ambiente, consagrados 

no TFUE, na Lei de Bases da Política Ambiental, e na própria Lei da 

Água.  

Deste modo, os contratos de adaptação ambiental não devem ser 

usados como instrumento de política ambiental, e, por isso, deveriam 

ser eliminados da nossa legislação. 

35.ª Os contratos de promoção ambiental previstos constituem um 

meio alternativo, ao lado de outros, para a proteção do domínio hídri-

co contra a poluição causada por descargas de águas residuais. Trata-

se de um instrumento cujo objetivo consiste em elevar os padrões de 

proteção das águas, relativamente ao plasmado na lei. Daí que, ao 

contrário dos contratos de adaptação ambiental, não levantem quais-

quer problemas em termos ambientais.  

Contudo, apesar da sua previsão legal há mais de 20 anos, não se 

conhece a celebração de qualquer contrato de promoção ambiental, 

sendo necessário, caso se pretenda utilizar este instrumento, alterar o 

seu regime, designadamente no que concerne à sua eficácia externa, 

pois, ao permitir a alteração da lei através da via negocial, não pode 

deixar de se considerar, também, inconstitucional. 

36.ª A obtenção de licença é uma condição sine qua non para a 

rejeição de qualquer tipo de águas residuais no domínio hídrico, sendo 

o licenciamento um dos instrumentos fundamentais para a proteção 

das águas perante as descargas de águas residuais. Neste cenário, foi 

criado um Sistema Nacional de Informação dos Títulos de Utilização 

dos Recursos Hídricos, o qual entendemos ser fundamental para um 

eficaz e eficiente planeamento bem como para a inspeção e a fiscali-

zação. Não obstante, tal sistema não é de acesso público, o que, na 

nossa opinião, constitui um óbice à proteção das águas. No nosso en-

tendimento, o referido sistema deveria ser de acesso público e deveria, 

ainda, ser possível intervir no domínio da atribuição das licenças, so-

luções que se defende de iure condendo, pois tornariam o processo de 

licenciamento das descargas mais transparente e permitiriam a partici-
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pação de toda a sociedade civil numa matéria que entendemos ser de 

elevada importância para a proteção dos recursos hídricos. 

37.ª A atribuição da licença de descarga – meio de tutela preven-

tivo – deve ser conjugada com um eficaz e eficiente sistema de fisca-

lização e inspeção, sob pena de não se alcançarem os objetivos pre-

tendidos. Na verdade, tendo em consideração a dinâmica da sociedade 

moderna, só um acompanhamento constante da evolução das caracte-

rísticas dos meios recetores, mas também de todas as descargas exis-

tentes, permitirá que todas as massas de água alcancem um bom esta-

do. 

38.ª Além das normas gerais que impõem o licenciamento das 

descargas, na fixação das normas de descarga concretas para os vários 

tipos de águas residuais em questão, que hão de estabelecer os limites 

impostos ao uso autorizado, haverá que atender à legislação específica 

diversa, aos Planos de Gestão de Região Hidrográfica e a outros ins-

trumentos de planeamento. Tarefa que não se mostra fácil, pois assis-

te-se, neste domínio, a uma dispersão de diplomas legais que, no nos-

so entendimento, deveriam ser consolidados, quer para uma melhor 

aplicação e interpretação da lei, quer para permitir um melhor conhe-

cimento das regras estabelecidas. 

39.ª Independentemente das questões jurídicas, que fomos enun-

ciando ao longo da nossa exposição, relativas ao licenciamento das 

descargas, que pode ser alvo de revisão para o seu melhoramento, 

parece-nos que o cerne do problema não reside tanto no quadro legal 

disponível quanto a esta matéria, mas sim na falta da sua efetiva im-

plementação.  

Para que o licenciamento das descargas cumpra a sua função, ur-

ge intensificar o conhecimento de todas as utilizações existentes, bem 

como as inspeções e fiscalizações a todas as entidades – públicas e 

privadas – que procedam a descargas de águas residuais no domínio 

público hídrico. 

Por outro lado, entendemos que deveria promover-se, nomeada-

mente para os operadores que efetuam grandes quantidades de descar-
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gas ou descargas mais significativas, atendendo ao meio recetor, a 

investigação e desenvolvimento de novos mecanismos de controlo e 

acompanhamento das licenças de descarga através de novas tecnolo-

gias de vigilância e monitorização permanente. 

Parece-nos absolutamente crucial assegurar uma efetiva monitori-

zação, em tempo oportuno, da atividade desenvolvida após o licenci-

amento.  

40.ª A proteção das águas, embora se baseie predominantemente 

através de uma tutela pública de comando e controlo das condições de 

exercício das atividades poluidoras, não pode deixar de contar com 

uma tutela sancionatória e reparatória eficientes, as quais contribuem 

decisivamente para o bom estado de todas as massas de água. A pre-

venção, apesar de ser o modelo preferencial, tem de coadunar-se com 

os instrumentos repressivos e reparatórios. 

41.ª No nosso ordenamento jurídico, a tutela contraordenacional 

pode considerar-se como um dos instrumentos mais importantes de 

proteção das águas, a par do planeamento e do licenciamento. 

42.ª O quadro normativo específico estabelecido pela LQCA, no 

nosso entendimento, é globalmente adequado a uma eficaz proteção 

do ambiente, e, em consequência, do domínio hídrico. As grandes 

questões colocam-se, na nossa opinião, essencialmente, a nível do 

número e do tratamento da informação resultante das fiscalizações, 

bem como a nível das decisões administrativas quando sujeitas a im-

pugnação judicial, uma vez que, em grande número de situações, as 

decisões judiciais não acompanham o decidido administrativamente. 

Impõe-se, pois, na nossa opinião, no que diz respeito aos proble-

mas identificados relativamente à fiscalização, intensificar o número 

de ações de fiscalização e autonomizar-se os dados relativos à fiscali-

zação de cada um dos tipos de ilícito em questão no domínio hídrico, 

de modo a verificar-se o efetivo cumprimento das normas de descarga 

para proteção das massas de água e avaliar a sua eficácia ou a neces-

sidade de implementação de outras medidas para o efeito e/ou de revi-

são dos instrumentos atualmente existentes.  
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Em relação ao insucesso de muitas das decisões administrativas, 

quando sujeitas ao crivo judicial, importa, no nosso parecer, não só 

ponderar a criação de tribunais de competência especializada, como, 

sobretudo, haver uma participação ativa das entidades administrativas 

em sede judicial, solução que se encontra legalmente prevista e que 

não é utilizada. 

43.ª A tutela jurídica penal do ambiente e, concomitantemente, 

das águas, enquanto componente ambiental, enfrenta um elevado nú-

mero de problemas jurídicos de difícil solução. As controvérsias vão 

desde as dificuldades em definir o bem jurídico alvo de proteção, aos 

problemas da relação de causalidade, à acessoriedade administrativa, 

passando pela utilização das “normas penais em branco” e conceitos 

indeterminados, a que se junta, ainda, a questão da identificação e 

delimitação das situações subsumíveis ao tipo. Factos que, conjugados 

com o sistema contraordenacional ambiental em vigor, que prevê um 

amplo quadro de ilícitos, o estabelecimento de coimas de valor eleva-

do e a possibilidade de aplicação de um variado leque de sanções 

acessórias, a que se soma a menor formalidade do processo contraor-

denacional e a atribuição às entidades administrativas de fiscalização 

e inspeção do papel fulcral de triagem, têm evidenciado uma prefe-

rência e predominância na utilização da tutela contraordenacional, 

face à penal. 

44.ª Na verdade, a lei não estabelece uma fronteira clara entre o 

ilícito contraordenacional e o penal, o que implica a transferência para 

as entidades administrativas de uma ampla margem a nível da inter-

pretação dos factos que integram o crime de poluição, verificando-se, 

muitas vezes, o uso do processo contraordenacional para o sanciona-

mento de situações que deveriam ser apreciadas em sede criminal.  

Na nossa opinião, para que o direito penal pudesse contribuir para 

uma proteção efetiva da qualidade das águas, de lege ferenda, deveria 

o legislador clarificar melhor o que se deve entender por danos subs-

tanciais e/ou prever-se a intervenção de uma entidade judicial para 

apoio à delimitação e avaliação dos factos que possam integrar, ou 

não, a prática do crime de poluição. 
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Além disso, deveria rever-se a noção das pessoas coletivas passí-

veis de responsabilidade criminal, de modo a abranger aquelas que 

gerem a recolha e o tratamento das águas residuais. 

45.ª A legislação da água dispõe, desde 1998, de normas específi-

cas de responsabilidade civil subjetiva para reparação dos danos cau-

sados à água. No entanto, as normas em questão são bastante incipien-

tes, não dispondo, nomeadamente, de quaisquer critérios técnicos e/ou 

científicos para a avaliação dos danos, desconhecendo-se se as mes-

mas alguma vez foram alvo de aplicação. 

Em 2008 foi adotado o Regime Jurídico da Responsabilidade 

Ambiental, mas o legislador não se preocupou minimamente em har-

monizar ou, no mínimo, relacionar as disposições existentes sobre a 

responsabilidade ambiental na legislação da água com o novo regime. 

Assiste-se, assim, sem qualquer explicação ou fundamentação, a uma 

fragmentação legislativa de normas dispersas, não articuladas, lacuna-

res e mesmo contraditórias, no que respeita à responsabilidade ambi-

ental pelos danos causados à água.  

É certo que a Diretiva da Responsabilidade Ambiental não impe-

de a existência ou a subsistência de regimes de responsabilidades es-

peciais, desde que mais favoráveis. Todavia, analisados os regimes de 

responsabilidade ambiental previstos na legislação da água, e compa-

rados com o RJRA, temos sérias dúvidas quanto à legalidade da sua 

vigência. 

Para serem abrangidos pelo RJRA, os danos devem traduzir-se 

numa alteração adversa, significativamente mensurável, do estado das 

águas ou da redução da sua aptidão para gerar “serviços”. O que im-

plica que, em cada caso concreto, é necessário avaliar a gravidade dos 

efeitos do dano em questão. Tal exercício, para além de ser bastante 

complexo, pois cada massa de água tem as suas próprias característi-

cas, obriga a um domínio dos elementos técnicos da legislação exis-

tente e dos vários planos hídricos em vigor, tarefa que, se é difícil para 

a administração, se revela praticamente impossível para os operado-

res, sobre os quais recaem, no âmbito do RJRA, as obrigações de pre-

venção e reparação dos danos ambientais. Urge, pois, essencialmente, 

resolver a questão da complexidade da identificação dos danos. 
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Em síntese, podemos afirmar que a proteção, a conservação e a 

recuperação das massas de água face aos impactes nocivos provoca-

dos pelas descargas de águas residuais mostra-se um desafio nada 

fácil.  

Podemos afirmar, contudo, que a análise realizada evidencia uma 

evolução paulatina do direito, que se traduziu na aprovação de um 

amplo quadro normativo, globalmente apto para a pretendida proteção 

ambiental do domínio hídrico. Assim, a resposta à questão enunciada 

– será o Regime Jurídico das Descargas de Águas Residuais adequado 

para assegurar a proteção, regeneração e conservação da água? – é, na 

nossa opinião, positiva. 

Todavia, apesar de toda essa produção legislativa, a verdade é que 

a sua eficácia e execução mostram-se deficitárias, sendo absolutamen-

te vital, para uma efetiva proteção das águas, a existência de uma fis-

calização e inspeção eficazes, sem prejuízo do necessário e indispen-

sável acompanhamento do desenvolvimento científico e técnico.
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