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Recomenda ao Governo que tome as medidas de defesa do Rio Tejo 

 

Nos últimos anos, o Rio Tejo tem tido um especial destaque, infelizmente não por bons motivos. 

Apesar de terem sido implementadas algumas medidas na sequência do impacto mediático do 

conjunto de problemas que afetam o rio Tejo, persistem por resolver os problemas estruturais 

associados à capacitação do Estado no cumprimento das suas atribuições e competências em 

matéria ambiental e na gestão dos recursos hídricos, como na monitorização e fiscalização; e à 

insistência de um conjunto de condicionalismos decorrentes da Convenção de Albufeira, prejudiciais 

para o nosso país. 

 

No final do mês de setembro conhecemos mais um episódio dramático no rio Tejo. Desta vez, na 

sequência de uma descarga de água da Barragem de Cedillo por orientação do Governo de Espanha, 

alegadamente para dar cumprimento à Convenção de Albufeira. 

 

A intermitência com que são descarregados os volumes de água para perfazer os montantes 

acordados entre os dois países faz com que o rio Tejo seja deixado por determinados períodos com 

um reduzido caudal e estando os rios Pônsul e Sever, afluentes do rio Tejo praticamente secos, tal 

situação coloca em causa os ecossistemas, a biodiversidade, o equilíbrio ambiental. E coloca 

também em causa um conjunto de atividades económicas associadas ao rio Tejo, nomeadamente a 

pesca, a gastronomia e a atividade turística e o sustento das populações que dependem do rio. 

 

A diminuição acentuada dos níveis da água no rio Tejo e seus afluentes é uma realidade que não 

pode ser desligada do agravamento dos problemas decorrentes de transferência de água entre 

bacias hidrográficas efetuada em Espanha, com particular ênfase para os empreendimentos 

espanhóis/transvases, e da má gestão ou da gestão concentrada na obtenção de lucro nas barragens 

de produção energética, agravando problemas de poluição e de perda de qualidade da água. 

 



 

A atual situação mostra como a Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento 

Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas - Convenção de Albufeira – entre 

Portugal e Espanha, que estabelece as obrigações de cada Estado na gestão dos rios comuns, não 

defende os interesses do nosso país, nem a saúde dos ecossistemas associados a estes importantes 

cursos de água. De acordo com o que se encontra estabelecido, se o Governo de Espanha entender, 

pode não transferir com regularidade o volume de água a que está obrigado, fazendo-o apenas em 

duas ou três vezes durante um ano, o que põe em causa, entre outros aspetos, o equilíbrio 

ambiental a jusante. 

 

O regime intermitente de descargas para jusante, tal como sugerem as notícias que têm vindo a 

público, contribui para que se mantenham cursos de água praticamente secos durante extensos 

períodos, em alternância com desperdícios de grandes volumes de água nos momentos em que são 

realizadas as descargas, água essa que não é possível ser utilizada de modo eficiente dado o carácter 

torrencial destas descargas. 

 

Assegurar o equilíbrio na bacia hidrográfica do rio Tejo impõe que a transferência de água para 

Portugal seja realizada de forma regular e frequente, para assegurar ao longo de todo o ano que o 

caudal do rio Tejo e dos seus afluentes é o adequado à manutenção quer dos ecossistemas, quer das 

atividades associadas à presença destes cursos de água. A definição de caudais diários para a 

transferência de água por Espanha para Portugal, como recomendou a Assembleia da República, 

significando um passo em frente em relação à realidade atual, continua sem resolver o problema 

estrutural. 

 

Os ecossistemas no rio Tejo estão em risco em parte porque não são assegurados caudais ecológicos 

mínimos necessários ao suporte de vida, com vários troços do rio Tejo a apresentarem elevados 

níveis de assoreamento resultantes da enorme redução do caudal, a que se associam níveis de 

poluição elevados com a consequente perda de biodiversidade. Tal situação põe em causa a 

possibilidade de diferentes usos da água - agrícola, industrial e mesmo abastecimento público – 

subordinando-os à garantia de vultuosos caudais turbináveis, maioritariamente ao longo do seu 

curso em Espanha. 

 

De forma a assegurar que o rio Tejo tem o volume de água em todo o seu curso necessário à 

proteção dos ecossistemas e da biodiversidade é preciso definir um regime de caudais instantâneos, 

como o PCP propôs, para garantir que a cada momento é transferida a quantidade de água devida. 



 

Por este motivo há muito que o PCP tem vindo a expressar as suas preocupações em relação ao 

estabelecido na Convenção de Albufeira. Neste acordo Portugal não salvaguardou devidamente os 

interesses e a soberania nacionais que foram completamente subordinados ao interesse dos 

concessionários de produção hidroelétrica, colocando-se na discussão com Espanha numa posição 

de fragilidade e de subalternização. 

 

A salvaguarda dos interesses económicos das empresas do setor da energia coloca em causa, como 

já referido, outros usos da água, incluindo o serviço ecológico, e retira a Portugal a capacidade de 

planear e gerir as suas bacias hidrográficas e suprir as necessidades pontuais, anuais ou sazonais no 

que concerne aos recursos hídricos, já que recebe contributos mínimos de Espanha e tem de 

assegurar, muito à custa de contribuições próprias, o serviço dos ecossistemas da área estuarina. 

 

A obrigatoriedade contemplada na Convenção de Albufeira de garantir um caudal mínimo de 

alimentação do estuário do Tejo (valores considerados na estação hidrométrica de ponte de Muge) 

baseado na descarga da totalidade do caudal mínimo descarregado por Espanha traduz-se num 

“aprisionamento” inaceitável de recursos hídricos por parte de Espanha, condicionando fortemente 

as atividades e usos de água possíveis na bacia do Tejo em Portugal. 

 

Tal situação demonstra uma vez mais a deficiente partilha entre os dois países das responsabilidades 

na salvaguarda da bacia hidrográfica do rio Tejo, depositando a maior parte do ónus em Portugal, 

que contribui com uma parcela superior (32,5%) à correspondente à área de bacia hidrográfica em 

território português (30,8%), situação que muito penaliza o país e as “populações do Tejo”. 

 

Se em termos quantitativos, a Convenção de Albufeira, nos moldes em que foi estabelecida, 

compromete o cumprimento dos objetivos e a defesa dos ecossistemas na região hidrográfica do rio 

Tejo, também as pressões induzidas pela rejeição de águas residuais, quer a partir de ETAR, quer a 

partir de grandes fontes industriais, associadas a situações de reduzido caudal disponível, 

comprometem o bom estado das massas de água. 

 

Para a adoção das medidas necessárias para prosseguir os objetivos de qualidade que garantam a 

biodiversidade e a saúde dos ecossistemas presentes, não é alheia a necessidade de reforço da 

monitorização da qualidade das massas de água e, nomeadamente, da qualidade da água que 

provém do território espanhol. 

 



 

Embora estejam referenciadas ao longo da bacia hidrográfica do rio Tejo, como ativas e com dados 

recolhidos em 2018, cerca de 138 estações de monitorização da qualidade dos recursos hídricos, 

entre as quais duas na zona de fronteira entre Portugal e Espanha, os valores aí obtidos 

correspondem a campanhas de monitorização anuais únicas, ou seja, com apenas um valor discreto 

em cada ano. A avaliação da qualidade da água nestas condições é claramente insuficiente para que 

seja assegurada a biodiversidade e os ecossistemas no nosso país. 

 

A avaliação do estado das massas de água em função de um conjunto alargado de parâmetros onde 

se incluam os referidos na lista de substâncias prioritárias, bem como os restantes parâmetros que 

permitem classificar as origens de água destinadas à produção de água para consumo humano, ao 

longo dos diferentes trimestres do ano, é fundamental para a salvaguarda da qualidade do meio 

hídrico e ecossistemas associados, permitindo atuar atempadamente em situações mais críticas. 

 

Adicionalmente, tendo em conta a presença, no território espanhol, de uma central nuclear para 

produção de energia, é também fundamental caracterizar a qualidade da água aduzida por Espanha 

no que concerne a eventual contaminação radioativa, situação que não se encontra acautelada no 

presente e que urge corrigir. 

 

Na anterior Legislatura foi aprovada a Resolução da Assembleia da República n.º 63/2019 que 

recomenda ao Governo a revisão da Convenção de Albufeira. Sendo positiva, a recomendação 

aprovada fica aquém do necessário como comprova a realidade. 

 

É fundamental que venham a ser revistos os caudais ecológicos a garantir por Espanha, de modo a 

não comprometer usos a jusante e a não por em causa a soberania portuguesa e a capacidade de 

gestão dos recursos hídricos nacionais, numa perspetiva de assegurar a sustentabilidade dos 

ecossistemas, permitir o desenvolvimento das regiões e dar resposta à adaptação necessária aos 

cenários previsíveis de alterações climáticas. 

 

A revisão dos caudais a descarregar no meio estuarino e a adequação mais justa das contribuições 

dos dois países para a manutenção das áreas estuarinas e do equilíbrio sedimentar ao longo da bacia 

hidrográfica é também uma questão fundamental a tomar em atenção no cenário de revisão da 

Convenção de Albufeira, sem que sejam fixados na Convenção os caudais a garantir no território 

nacional, aspeto que se relaciona com o exercício da soberania nacional. 

 



 

A concretização da recomendação já aprovada quanto à monitorização da qualidade da água, 

incluindo a inclusão de parâmetros de radioatividade, que resultou da intervenção do PCP, requer o 

reforço da capacidade de intervenção do Estado, que possibilite o adequado acompanhamento, 

monitorização e fiscalização do meio hídrico. 

 

Para dar resposta às necessidades descritas é de importância capital a reversão da situação de 

desinvestimento e de fusões nos serviços e organismos do Estado que, por opção de sucessivos 

governos do PS, PSD e CDS, tem vindo a reduzir a capacitação técnica e logística para assegurar a 

gestão e o planeamento dos recursos hídricos. As entidades do Estado com responsabilidade nestas 

áreas têm perdido trabalhadores, meios e competências, delegando a gestão de albufeiras, por via 

de concessões a entidades privadas ou de direito privado a quem foram atribuídas competências de 

administração, sem acautelar a proteção destes bens públicos. 

 

Para defender o rio Tejo e o território da sua bacia hidrográfica é preciso que o Governo Português, 

no quadro das relações internacionais e diplomáticas e no respeito pela soberania dos Estados, 

assegure a salvaguardar e proteção dos interesses e da soberania nacionais, diligenciando junto do 

Reino de Espanha os procedimentos conducentes à revisão da Convenção de Albufeira, corrigindo as 

assimetrias em que o mesmo assentou. Para além da revisão desta Convenção é também 

fundamental traçar o caminho de reforço de meios dos serviços e organismos do Estado para que se 

possam desenvolver as ações e medidas necessárias para garantir o cumprimento de caudais que 

preservem o equilíbrio dos ecossistemas e a biodiversidade, a medição adequada da qualidade da 

água dos rios e albufeiras bem como a realização de ações regulares de fiscalização e inspeção que 

permitam identificar os focos de poluição e situações anómalas. 

 

Assim, nos termos da alínea b) do artigo 156.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do 

Regimento, os Deputados do Grupo Parlamentar do PCP propõem que a Assembleia da República 

adote a seguinte 

 

Resolução 

 

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do art.º 166.º da Constituição, recomendar 

ao Governo que: 

 



 

1. No quadro das relações diplomáticas com Espanha e no respeito pela soberania dos Estados, tome 

as diligências com vista a iniciar um processo de revisão da Convenção de Albufeira, na perspetiva de 

salvaguardar os interesses nacionais e a sustentabilidade ambiental na bacia hidrográfica do rio Tejo.  

2. No âmbito do processo de revisão da Convenção de Albufeira que venha a ser realizado, defenda: 

a. A fixação de caudais instantâneos mínimos e máximos nas zonas da fronteira entre os dois países 

que assegurem a manutenção dos ecossistemas a jusante bem como usos já existentes, tendo em 

conta as variações hidrológicas ao longo do ano. 

b. A revisão dos caudais mínimos a fornecer por Espanha de forma a repartir justamente a contribuição 

dos dois países na manutenção do equilíbrio ecológico e dinâmica sedimentar ao longo da bacia 

hidrográfica e em particular na zona do estuário do rio Tejo. 

c. Retirar do âmbito da Convenção a fixação dos caudais a descarregar na zona da secção de ponte de 

Muge, uma vez que a gestão local dos recursos hídricos realizada em território português não é 

matéria de interesse ou condicionante do território espanhol. 

d. A disponibilização por parte de Espanha de informação qualitativa do meio hídrico na zona de 

fronteira, resultante da realização de campanhas trimestrais de monitorização que inclua como 

parâmetros a caracterizar todos os que se incluem na lista de substâncias prioritárias a que acresce a 

identificação de contaminação radioativa. 

3. Reforce os meios técnicos e humanos das entidades da Administração Pública com influência na 

avaliação da qualidade do ambiente, nomeadamente do ICNF, APA, IGAMAOT, SEPNA/GNR, repondo 

a capacidade de intervenção na gestão, planeamento, monitorização e fiscalização dos recursos 

hídricos, com vista à proteção dos ecossistemas, da biodiversidade e da qualidade de vida das 

populações. 

4. Assegurar a realização de campanhas de monitorização dos recursos hídricos, com periodicidade 

trimestral, nas estações da rede de qualidade entre a zona de fronteira com Espanha que inclua 

como parâmetros a caracterizar todos os que se incluem na lista de substâncias prioritárias a que 

acresce a identificação de contaminação radioativa, disponibilizando ao público, até ao trimestre 

seguinte, os dados ainda que em regime provisório. 

5. Proceda ao estudo e revisão dos caudais ecológicos a assegurar pelos diferentes 

concessionários de aproveitamentos hidroelétricos existentes ao longo da bacia hidrográfica do 

Tejo, assegurando que a gestão da água respeita, em primeiro lugar, o interesse público, garantindo 

caudais adequados para o equilíbrio ecológico e ambiental. 

6. Desenvolva os esforços necessários para a realização dos estudos conducentes a dotar as 

infraestruturas hidráulicas de sistemas que reponham o contínuo fluvial necessário para atingir a 



 

qualidade ambiental e uma dinâmica sedimentar sustentável ao longo de toda a bacia hidrográfica e 

em especial na zona do estuário. 

7. Estabeleça um mecanismo que assegure a comparticipação dos concessionários privados de 

aproveitamentos hidroelétricos e as indústrias integradas no Sistema de Registo de Emissões e 

Transferências de Poluentes (designadas indústrias PRTR) nos custos de monitorização e avaliação 

da qualidade dos recursos hídricos e ecossistemas associados. 

 

Assembleia da República, 26 de novembro de 2019 

 

Os Deputados, 

 

ALMA RIVEIRA; PAULA SANTOS; ANTÓNIO FILIPE; JOÃO OLIVEIRA; DUARTE ALVES; ANA 

MESQUITA; JERÓNIMO DE SOUSA; DIANA FERREIRA; JOÃO DIAS; BRUNO DIAS 


