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A escolha não é entre otimismo e 
pessimismo. É entre ação e inação.
UNFCCC, Conferência das Alterações Climáticas de Bona, Junho de 2019 

POLICY-BRIEF
MOTIVAÇÃO E DESTINATÁRIOS  

No âmbito do projeto H2020-BINGO (2015-2019), 

liderado pelo LNEC em consórcio de 20 parceiros 

de 6 Países europeus, avaliaram-se os impactos das 

alterações climáticas no ciclo integrado da água 

e, com base numa estratégia de gestão de risco, 

estabeleceram-se medidas de adaptação para 

problemas específicos, com enfoque em recursos 

hídricos de utilização estratégica. Para a previsão 

de variáveis climáticas foi adotado um horizonte 

temporal de 10 anos (2015-2024), com escalas de 

resolução espacial e temporais finas, logo mais 

adequadas à gestão e tomada de decisão. 

“

Estas previsões foram aplicadas como dados 

de entrada num vasto conjunto de modelos 

hidrológicos e hidráulicos de que resultaram os 

impactos potenciais do clima no ciclo integrado da 

água, incluindo águas subterrâneas e superficiais, 

interiores e costeiras. Foram estudadas cheias e secas 

e o seu impacto em atividades socioeconómicas 

como o abastecimento público, a drenagem urbana, 

a agricultura e o turismo. 
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A abordagem BINGO foi validada em 6 casos 
de estudo demonstradores na Europa a saber: 
Noruega, Países Baixos, Alemanha, Espanha, 
Portugal e Chipre, ilustrando diversas condições 
climáticas, tipologias de pressões e contextos 
institucionais, socioeconómicos e culturais (Fig. 1).  

BERGEN, Norway

THE VELUME, The Netherlands

BADALONA, Spain

TAGUS, Portugal

TROODOS, Cyprus

WUPPER RIVER BASIN, Cyprus

BINGO
RESEARCH
SITES

Figura 1 – Casos de estudo do projeto BINGO

Uma Comunidade de Prática (CdP) é um 
grupo de pessoas que partilha um problema 

ou uma paixão por algo e que interage 
regularmente para aprender a fazer melhor.

O projeto promoveu abordagens colaborativas 
inovadoras, através da criação de 6 Comunidades 
de Prática (CdP), que contribuíram para o 
desenvolvimento das metodologias de avaliação 
de risco e para a identificação das medidas de 
adaptação.

Hovland (2005) “Successful Communication – A toolkit 

for Researchers and Civil Society Organizations
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Em Portugal, 

o caso de estudo incidiu no Baixo Tejo, tendo sido 

estudadas as sub-bacias dos rios Zêzere e Sorraia, 

incluindo o estuário. Analisaram-se os potenciais 

efeitos das secas no abastecimento público e nos 

regadios públicos do Vale do Sorraia e da Lezíria 

Grande de Vila Franca de Xira. Além da EPAL 

e da DGADR, foi ainda parceiro ativo a CIMLT, 

representando 11 municípios utilizadores de água 

para consumo humano e para atividades agrícolas 

e industriais.

Este Policy Brief pretende

partilhar os resultados-chave do projeto H2020 

BINGO relativamente à gestão integrada dos 

recursos hídricos na bacia Tejo em contexto de 

alterações climáticas. Destina-se a decisores 

políticos, a autoridades de gestão da água e a 

entidades reguladoras, entre outros. 

Um dos produtos finais do projeto BINGO é um portfólio de 

soluções adaptadas a um leque alargado de problemas de gestão 

do ciclo da água, incluindo conflitos de uso da água, com um forte 

potencial de replicação para outras regiões fora da Europa. 
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Sobre os Recursos Hídricos  

• A Península Ibérica apresenta elevada variabilidade climática o que tem justificado a 

construção de estruturas de armazenamento de água de regularização sazonal ou interanual. 

• No caso da bacia do rio Tejo cerca de 80% desse armazenamento ocorre em Espanha. 

Em território nacional, as sub-bacias hidrográficas dos rios Sorraia e Zêzere são as que 

apresentam uma capacidade de regularização interanual mais significativa.

• A regularização do rio Tejo alterou o regime de escoamento, observando-se uma redução de 

20 a 25% do caudal na fronteira com Espanha.  

• Para suporte dos ecossistemas aquáticos o atual quadro legal estabelece caudais mínimos 

circulantes que não podem ser usados para fins consumptivos, concorrendo com estes. 

• À entrada em Portugal, o rio Tejo apresenta, segundo os critérios da Diretiva Quadro da Água, 

uma água de qualidade com estado Inferior a Bom. Existem diversas fontes de poluição em 

território nacional que também degradam a qualidade da água.

É necessário melhorar o conhecimento sobre os 
recursos hídricos da bacia hidrográfica do Tejo

Sobre os Usos   

• Existem usos significativos de água na bacia do Baixo Tejo - agricultura, abastecimento 

público, produção de energia – cujos utilizadores apresentam distintos níveis de 

acessibilidade à água. 

• O setor agrícola do Vale do Sorraia e o setor da produção de energia dispõem de 

armazenamento superficial próprio com capacidade de regularização plurianual. Os 

agricultores da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (LGVFX) e outros da Lezíria do Tejo estão 

dependentes maioritariamente da regularização feita em Espanha. Na margem direita do 

Tejo, a EPAL que abastece cerca de 3 milhões de habitantes, tem como principal origem a 

albufeira de Castelo de Bode cuja utilização da água é partilhada com a EDP. Na margem 

esquerda do Tejo, quer o abastecimento público quer a agricultura utilizam maioritariamente 

águas subterrâneas.

• Estes utilizadores de água estão informados e têm conhecimentos técnicos. São sensíveis 

às alterações climáticas e revelam predisposição para a adoção de medidas win-win e/ou de 

medidas low-regret.  
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Sobre os Usos   

• Ao longo dos últimos 20 anos, e com incentivos europeus, registou-se um aumento 

significativo da eficiência do uso da água no setor agrícola e em parte do setor de 

abastecimento público, persistindo ainda elevadas assimetrias entre os vários utilizadores. 

• Os agricultores que captam no rio Tejo programam as campanhas de Verão com base no 

volume armazenado em fevereiro/março na albufeira de Alcântara (Espanha), informação que 

é obtida, tentativamente através da informação pública disponibilizada pela Confederacion 

Hidrográfica del Tajo, ou, na falta desta, por contacto direto entre os agricultores e Espanha.

Estando os caudais do Tejo dependentes de Espanha e do setor energético nacional, 

os utilizadores que captam diretamente do rio não dispõem de informação 

que lhes permita antever caudais a curto prazo. Tendo em conta que a área do 

Baixo Tejo está sujeita a efeitos de maré, o caudal de água doce de montante é 

determinante na salinidade da água, o que, por sua vez, condiciona os usos e/ou a 

eventual necessidade de contenção da salinidade nesse troço final.  

Sobre as previsões e projeções climáticas

• Os impactes das alterações climáticas têm sido estimados com base em projeções para 

períodos de 30 anos, geralmente até ao final do século (2100), com elevados graus de 

incerteza, o que dificulta a tomada de decisão para a implementação de medidas de 

adaptação. 

Numa tentativa de reduzir incertezas associadas às projeções, e em sintonia com 

as recomendações do 5º Relatório do Painel Intergovernamental sobre Alterações 

Climáticas (IPPC, 2014), o projeto BINGO produziu um conjunto de previsões 

climáticas a 10 anos, através de modelos computacionais especificamente 

desenvolvidos para o efeito. 
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PRINCIPAIS RESULTADOS 
E CONCLUSÕES  

As previsões do BINGO para a década 2015-2024 apontam para que, em média 

(utilizando o valor médio dos resultados das simulações efetuadas para o conjunto 

das réplicas), na bacia do Baixo Tejo, não haja redução de precipitação face à 

década anterior, embora se verifique maior variabilidade da precipitação anual. Essa 

variabilidade produz respostas distintas nos escoamentos da margem esquerda e 

da margem direita do Baixo Tejo (Figura 2). 

Sub-bacia do rio Zêzere

Sub-bacia do rio Sorraia

Figura 2 – Variabilidade da precipitação decenal em décadas 
sucessivas comparada com a previsão para a década 2015-

2024 nas bacias dos rios Zêzere e Sorraia.

Assim, 

as afluências às albufeiras estimadas para a margem 

direita, aumentam sensivelmente na sub-bacia do 

Zêzere e diminuem na sub-bacia do Sorraia (figura 

2) , onde a variabilidade interanual da precipitação é 

refletida nos escoamentos afluentes às albufeiras.
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Figura 3 - Variabilidade interanual dos escoamentos (em hm3) 
afluentes às albufeiras da sub-bacia do Sorraia para a previsão 

decenal 2015-2025 mais desfavorável  

No que concerne a recarga anual média do aquífero Tejo-Sado – Margem 

Esquerda, a previsão decenal mais desfavorável aponta para uma redução de 5% 

na precipitação média anual, conduzindo a uma redução de cerca 20% no valor da 

recarga anual média (Figura 4). 
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Figura 4 – Razão entre a recarga anual média no aquífero Tejo-
Sado da previsão decenal 2015-2024 mais desfavorável (r3) e a 

recarga anual média do período histórico (10/1979 até 09/2009)  

Caudais fluviais reduzidos terão impacte na bacia do Tejo, quer ao nível da disponibilidade, pela 

redução do escoamento médio anual ou da ocorrência de secas em anos sequenciais, quer ao nível 

da qualidade, pelo decréscimo de diluição no meio hídrico, induzindo aumento da concentração de 

poluentes, ou avanço da cunha salina para montante. 

Caudais médios diários similares ou inferiores aos observados em Julho de 2005 (estimado 

em 22m3/s) e de 2012 (estimado em 44m3/s) promovem o avanço da cunha salina para montante e 

limitam a disponibilidade de água para irrigação.

Durante o projeto BINGO ficou evidenciado que a adaptação setorial tem tido uma abordagem essencialmente 

“bottom-up” e que existe, em geral, um grau de resiliência setorial considerado satisfatório. Contudo, 

pelo facto de diversos utilizadores concorrerem entre si pelo recurso água, as estratégias de adaptação 

individualizadas não garantem uma resiliência própria - e, muito menos, coletiva – face aos efeitos previstos 

das alterações climáticas na bacia do Tejo. 
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À incerteza relativa às previsões climáticas associa-se a fragilidade relativa à gestão dos recursos 

hídricos. A governança dos recursos hídricos, entendida como a eficiente e eficaz gestão conjunta 

por autoridades e utilizadores tem espaço para melhoria. Um fator crítico de sucesso é a melhor 

gestão do licenciamento, tanto da captação de água como das descargas no meio hídrico. Para tal, é 
crucial dispor de um melhor conhecimento que apoie o processo de decisão. 

Em possível contexto de escassez de água, a satisfação das diversas necessidades requer uma melhor 

governança integrada. Sem prejuízo da contínua melhoria do uso eficiente nos vários setores, 

é indispensável apostar em medidas preventivas em detrimento de práticas 
reativas. Assim será possível promover a adaptação às alterações climáticas de atividades 

socioeconómicas fortemente dependentes da água, contribuindo para um acréscimo da sua 

resiliência. 

Há que melhorar a política de colaboração integrada. As Comunidades de Prática (CdP) criadas no projeto 

BINGO evidenciaram os resultados positivos do diálogo e da co-produção de conhecimento. Entre estes 

salientam-se a maior sensibilização para a problemática da água e das alterações climáticas, a melhor 

perceção das vulnerabilidades e das incertezas, uma capacidade crescente para o diálogo e para a partilha 

com a consequente maior disponibilidade para a colaboração intra e inter-institucional. 
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RECOMENDAÇÕES

Tendo presente que o sucesso da adaptação às alterações climáticas pressupõe a 

resolução de questões essenciais da gestão e da governança dos recursos hídricos, 

decorrem do projeto BINGO as seguintes recomendações:

MELHORAR A INFORMAÇÃO DE BASE E O CONHECIMENTO 

• Melhorar o processo de aquisição de dados e a partilha de informação 

sobre o estado quantitativo e qualitativo das massas de água superficiais e 

subterrâneas. Disponibilizar informação sobre os usos existentes e o modo 

como cada utilizador contribui para o estado das massas de água, com 

especial detalhe em áreas críticas. 

• Dispor de um modelo operacional de apoio à gestão de recursos hídricos 

na bacia do Tejo para suporte à decisão, informando das disponibilidades 

hídricas em diferentes cenários meteorológicos, da alocação de água aos 

utilizadores, públicos e privados, dos diferentes setores, bem como do impacte 

das alternativas de gestão e seu efeito sobre cada utilizador. Este modelo 

contribuirá para a transparência dos processos, resultando igualmente numa 

importante ferramenta de comunicação, tendo em vista o cumprimento de 

objetivos ambientais e do uso sustentável dos recursos hídricos, equilibrado 

e equitativo, em situações normais e de escassez hídrica. 

MELHORAR A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS 

• Atualizar, simplificar e harmonizar a legislação existente, tornando 

o quadro legal mais integrador. Em particular, rever e atualizar o processo 

associado ao licenciamento de captações e de descargas.

• Promover e implementar uma abordagem de gestão de risco na adaptação 

às alterações climáticas ao nível dos instrumentos de planeamento e 

gestão, concretamente nos Planos de Gestão de Recursos Hídricos (PGRH) 

de 3ª geração atualmente em curso. 
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 - Monitorização de níveis hidrométricos e piezométricos com envio dos dados para um repositório 
central acessível a todos os utilizadores dessas massas de água. 

 - Capacitação para a implementação de abordagens de gestão de risco na adaptação climática por 
parte dos utilizadores que ainda não disponham dela.

• Promover um plano operacional claro e transparente para os usos da água - energia 

hidroelétrica, agricultura, abastecimento público - em situações normais e em situações 

de escassez hídrica que deverá integrar tanto a análise económica atualizada dos usos da 

água e dos usos prioritários, como a eficiência hídrica de cada utilizador, promovendo a 

adaptação, a justiça e a coesão social.

• Estabelecer uma abordagem de priorização de usos em situações de seca, tendo por 

base limiares de escoamento / níveis de armazenamento a definir recorrendo, por 

exemplo, a previsões do projeto BINGO, e passíveis de atualização.

• Potenciar o recurso integrado de águas superficiais e subterrâneas, para uso em 

anos sequenciais de seca, os quais têm geralmente impactes nas atividades dos grandes 

utilizadores. Esta abordagem permite minimizar o eventual risco sistémico ou “efeito-

dominó”.  

• Privilegiar a atribuição de financiamento à adaptação climática que tenha em conta a 

adoção de medidas de adaptação que resultem de uma estratégia global e integrada 

para a bacia do Tejo, com possível inspiração nas medidas propostas pelo projeto BINGO. 

MELHORAR A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Exemplos de medidas: 

Evoluir para um modelo de Conselho de Região Hidrográfica (CRH) mais interventivo e 
pró-ativo, com maior potencial operacional e competências vinculativas.

Uma abordagem de risco permite:

 - identificar o contexto externo que afeta a adaptação dos diversos setores às AC (fatores de risco); 

 - identificar e graduar as principais vulnerabilidades setoriais relacionadas com o acesso à água; 

 - quantificar os impactos nos utilizadores para cada cenário climático e de gestão de RH (face aos 

objetivos setoriais); 

 - definir critérios de aceitação de risco, graduar o risco existente;

 - definir estratégias de adaptação e estabelecer indicadores que justifiquem a introdução gradual 

de medidas de adaptação.
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MELHORAR A GOVERNANÇA COLABORATIVA E A ARTICULAÇÃO COM ESPANHA 

• Melhorar as metodologias de participação das partes interessadas no processo de planeamento 

e de decisão, através de novas abordagens colaborativas, induzindo melhor conhecimento, 

maior capacitação operacional e maior disponibilidade para a atuação em prol do interesse 

coletivo.

• Melhorar a eficácia dos mecanismos de cooperação com Espanha para o estabelecimento 

de diferentes regimes de gestão para diferentes cenários climáticos e hidrológicos, dado 

o carácter internacional da bacia do Tejo e sabendo-se que as alterações climáticas poderão 

conduzir a maiores reduções dos caudais afluentes a Portugal. 

Promover e implementar um projeto-piloto de abordagem colaborativa na bacia hidrográfica 

do Tejo, tirando partido de uma CdP mais alargada do que a construída no âmbito do projeto 

BINGO, associado a um roteiro de ações e metas claramente definidas num horizonte 

temporal de 2 a 3 anos, que envolva os agentes relevantes (a nível dos membros do CRH-Tejo, 

por exemplo, ou, numa perspetiva mais ambiciosa alargada a Espanha), com os seguintes 

objetivos principais: 

Informação mais detalhada pode ser encontrada em: 
www.projectbingo.eu

 - Identificar melhorias nas práticas de gestão dos Recursos Hídricos, essencialmente de partilha 

dos Recursos Hídricos, a nível regional, nacional e internacional, incluindo a gestão preventiva 

de conflitos de usos da água.

 - Fomentar a partilha e a promoção de sinergias entre projetos de investigação e iniciativas 

contemporâneas pertinentes, tendo em vista a racionalidade no uso dos recursos e ganhos de 

eficiência e eficácia. 
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