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PROTEÇÃO E GESTÃO DAS ÁGUAS

A água é essencial para a vida humana, animal e vegetal, sendo um recurso indispensável para
a economia. A sua proteção e gestão transcendem as fronteiras nacionais. A legislação da UE
relativa à água foi transformada pela adoção em 2000 da Diretiva-Quadro «Água» (DQA),
que introduziu uma abordagem holística para a gestão e a proteção das águas superficiais
e subterrâneas com base na bacia hidrográfica. A DQA é complementada por acordos
internacionais e por legislação em matéria de poluição, qualidade e quantidade da água.

BASE JURÍDICA

Artigos 191.º a 193.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

REALIZAÇÕES

A. Diretiva-Quadro «Água» (DQA)
Com a adoção da diretiva-quadro no domínio da água (2000/60/CE), a política europeia no
domínio da água foi alvo de um processo de restruturação. A DQA estabelece um quadro
para a proteção das águas de superfície interiores, das águas de transição, das águas costeiras
e das águas subterrâneas, a fim de prevenir e reduzir a poluição, promover um consumo de
água sustentável, proteger o ambiente aquático, melhorar o estado dos ecossistemas aquáticos
e atenuar os efeitos das inundações e das secas. Com exceção das derrogações, todas as
águas devem atingir um bom estado ambiental, através da utilização de planos de gestão da
bacia hidrográfica. Quatro relatórios de execução publicados até à data (COM(2007)0128,
COM(2009)0156, COM(2012)0670 e COM(2015)0120) indicam que, embora tenham sido
efetuados progressos significativos no sentido da consecução deste objetivo, o seu êxito
dependerá, em última instância, da ambição dos Estados-Membros e da execução sólida e
mensurável dos seus planos para 2015. Em 2007, a Comissão lançou o WISE (Sistema Europeu
de Informação sobre a Água), um instrumento de recolha e intercâmbio de dados e de informação
a nível da UE, bem como para a monitorização de poluentes libertados para águas superficiais
ou no ambiente aquático.
No entanto, persistem ainda alguns obstáculos que impedem uma melhor proteção dos
recursos hídricos da Europa (já identificados na comunicação da Comissão, de 18 de julho
de 2007, intitulada «Enfrentar o desafio da escassez de água e das secas na União Europeia»
(COM(2007)0414). Em 2012, a Comissão lançou uma «matriz destinada a preservar os recursos
hídricos da Europa» (COM(2012)0673), que visa garantir a disponibilidade de água de boa
qualidade em quantidades suficientes para todos os fins legítimos através de uma melhor
aplicação da atual política da UE no domínio da água, a integração dos objetivos da política
da água noutras áreas políticas, bem como colmatar as lacunas existentes no quadro atual. No
que diz respeito ao último ponto, a matriz prevê o estabelecimento pelos Estados-Membros das
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contas de água e de objetivos de eficiência hídrica, bem como a elaboração de normas da UE
para a reutilização da água.
1. Águas subterrâneas. Dado que as águas subterrâneas fornecem 75 % da água potável da

UE, a poluição provocada pela indústria, pelos aterros e pela agricultura representa um
grave risco para a saúde. A DQA contribui para a proteção das águas subterrâneas de
qualquer tipo de contaminação e inclui a criação de redes de monitorização das águas
subterrâneas. A Diretiva 2006/118/CE, relativa à proteção das águas subterrâneas prevê
critérios específicos para avaliar o bom estado químico, a identificação de tendências
significativas e persistentes para o aumento da concentração de poluentes e a definição
dos pontos de partida para a inversão dessas tendências. No entanto, todos os limites de
poluentes, com a exceção de nitratos e pesticidas (cujos limites são definidos por legislação
específica da UE), são estabelecidos pelos Estados-Membros.

2. Água potável. A Diretiva 98/83/CE do Conselho define as normas de qualidade essenciais
para a água destinada ao consumo humano. A diretiva exige que os Estados-Membros
controlem regularmente a qualidade utilizando o método dos pontos de amostragem. Os
Estados-Membros podem incluir requisitos adicionais específicos para o seu território, mas
apenas se tal levar ao estabelecimento de normas mais elevadas. A diretiva exige também
a prestação de informações regulares aos consumidores. Além disso, a qualidade da água
potável tem de ser comunicada à Comissão de três em três anos. A Diretiva que estabelece
requisitos para a proteção da saúde do público em geral no que diz respeito às substâncias
radioativas presentes na água destinada ao consumo humano (Diretiva 2013/51/Euratom
do Conselho) foi adotada em 2013, a fim de adaptar as disposições ao Tratado Euratom.

3. Águas balneares. Em fevereiro de 2006, a Comissão adotou a Diretiva 2006/7/CE relativa
à gestão da qualidade das águas balneares, que visa reforçar a proteção da saúde pública
e do ambiente mediante o estabelecimento de disposições aplicáveis à monitorização e
classificação (em quatro categorias) das águas balneares. Esta diretiva está integrada na
DQA. Além disso, prevê a ampla informação da população, tendo, consequentemente,
a Comissão adotado em 2011 uma decisão que estabelece os símbolos destinados a
informar o público sobre a classificação das águas balneares e sobre qualquer proibição
ou desaconselhamento da prática balnear (2011/321/UE). É publicado anualmente pela
Comissão e pela Agência Europeia do Ambiente (AEA) um relatório de síntese sobre a
qualidade das águas balneares.

4. Tratamento de águas residuais urbanas. A Diretiva 91/271/CEE (alterada pela Diretiva
98/15/CE) relativa ao tratamento de águas residuais urbanas visa proteger o ambiente dos
efeitos adversos das descargas de águas residuais urbanas e das descargas da indústria. A
Diretiva estabelece normas e calendários mínimos para a recolha, tratamento e descarga
de águas residuais urbanas, introduz controlos para a eliminação das lamas de esgotos
e exige a eliminação progressiva do despejo das lamas de esgotos no mar. O oitavo
relatório de aplicação da diretiva «águas residuais urbanas» em 2016 concluiu que
foram atingidas taxas de conformidade elevadas a nível da UE-15. Na UE-13, persistem
importantes lacunas em matéria de conformidade, especialmente em matéria de tratamento.
É necessário um reforço das ações e dos investimentos para atingir a plena conformidade
dentro de prazos razoáveis. O 7.º programa de ação em matéria de ambiente e a matriz
destinada a preservar os recursos hídricos da Europa realçam a importância da recolha e
tratamento das águas residuais urbanas.

5. Estratégias contra a poluição química das águas de superfície. Os atos legislativos das
décadas de 1970 e 1980, que previam medidas de combate à poluição química das águas
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de superfície, expiraram no final de 2012, tendo sido substituídos pelas disposições da
DQA. Previam principalmente o estabelecimento de uma lista de substâncias prioritárias
que apresentam um risco significativo para o meio aquático, ou dele decorrente, ao
nível da UE, juntamente com um subconjunto de substâncias perigosas prioritárias. A
Diretiva 2008/105/CE, relativa a normas de qualidade ambiental, que substitui a Decisão
2455/2001/CE da Comissão, estabeleceu limites de concentração para 33 substâncias
prioritárias e 8 outros poluentes nas águas de superfície. A alteração da Diretiva 2013/39/
UE acrescentou 12 novas substâncias à lista existente, bem como a obrigação de a
Comissão estabelecer uma lista suplementar de substâncias a controlar em todos os
Estados-Membros (lista de vigilância) que servirá de base às futuras revisões da lista de
substâncias prioritárias.

6. Diretiva relativa aos nitratos. A proteção das águas relativamente aos nitratos provenientes
da agricultura está prevista na Diretiva 91/676/CEE e no Regulamento (CE) n.º 1882/2003,
que exigem que os Estados-Membros apresentem um relatório à Comissão, de quatro
em quatro anos, com pormenores sobre os códigos de boas práticas agrícolas, as zonas
vulneráveis aos nitratos (ZVN) designadas e os resultados do controlo das águas, bem
como um resumo dos programas de ação. O objetivo da diretiva e do regulamento consiste
em preservar os recursos em água potável e prevenir os efeitos nefastos da eutrofização,
estando este último também limitado pelo Regulamento (CE) n.º  648/2004, que restringe
os fosfatos em detergentes. Embora o último relatório de execução (COM(2013)0683)
assinale uma diminuição das pressões exercidas pela agricultura, a matriz de 2012 continua
a designar a diretiva «nitratos» como sendo uma das medidas fundamentais para atingir
os objetivos da DQA.

A Diretiva 2007/60/CE relativa às inundações visa reduzir e gerir os riscos ligados às inundações
para a saúde humana, o ambiente, as infraestruturas e os bens. Prevê a obrigação de os Estados-
Membros efetuarem, até 2011, avaliações preliminares para identificar as bacias hidrográficas e
zonas costeiras associadas que se encontram em risco e de elaborarem seguidamente, até 2015,
mapas dos riscos de inundação e planos de gestão centrados na prevenção, na proteção e na
preparação. Todas estas tarefas devem ser efetuadas em coordenação com a DQA e os seus
planos de gestão das bacias hidrográficas.
B. Política marinha e costeira da UE
1. Diretiva relativa ao meio marinho. O objetivo da Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha»

Diretiva 2008/56/CE consiste em obter um bom estado ambiental no meio marinho até
2020, manter a sua proteção e preservação e impedir a sua subsequente deterioração.
Trata-se do primeiro instrumento legislativo da UE relacionado com a proteção da
biodiversidade marinha. Inscreve num quadro legislativo a abordagem ecossistémica à
gestão das atividades humanas com impacto no meio marinho, integrando os conceitos da
proteção do ambiente e de utilização sustentável. A diretiva identifica regiões e sub-regiões
marinhas europeias dentro dos limites geográficos estabelecidos pelas atuais convenções
marítimas regionais. A fim de alcançar um bom estado ecológico até 2020, cada Estado-
Membro teve de desenvolver, até 2010, uma estratégia para as suas águas marítimas, que
deveria ser revista de 6 em 6 anos. A Decisão 2010/477/UE da Comissão, relativa aos
critérios e às normas metodológicas de avaliação do bom estado ambiental das águas
marinhas, contém um certo número de critérios e indicadores associados de avaliação do
«bom estado ambiental».

2. Poluição marinha. A maré negra provocada pelo naufrágio do Erika em 2000 levou a UE
a reforçar o seu papel no domínio da segurança marítima e da poluição marinha, com

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20060711&qid=1396266429584&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01)
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a adoção do Regulamento (CE) n.º 1406/2002 que estabelece uma Agência Europeia da
Segurança Marítima (AESM). A Diretiva 2005/35/CE, alterada pela Diretiva 2009/123/
CE relativa à poluição por navios e à introdução de sanções para infrações, visa assegurar
que os responsáveis por descargas poluentes no mar estejam sujeitos a sanções efetivas
e dissuasoras, que podem ser de natureza penal ou administrativa. A descarga ilegal de
substâncias poluentes por navios é considerada uma infração penal, quando cometida
com dolo, mera culpa ou negligência grave, e se tiver como consequência uma grave
deterioração da qualidade da água.

3. Política marítima integrada. A Diretiva «Estratégia Marinha» constitui o pilar ambiental
da política marítima integrada geral (COM(2007)0575) que visa alcançar plenamente o
potencial económico dos mares sem comprometer o ambiente. Uma das mais recentes
iniciativas é a Comunicação da Comissão intitulada “Crescimento Azul: Oportunidades
para um crescimento marinho e marítimo sustentável” (COM(2012)0494), que define o
contributo da política marítima integrada para a consecução dos objetivos da Estratégia
Europa 2020.

4. Gestão integrada das zonas costeiras (GIZC). A recomendação da UE relativa à execução
da gestão integrada da zona costeira na Europa (2002/413/CE) define os princípios de um
bom ordenamento e de uma boa gestão das zonas costeiras a ter em conta pelos Estados-
Membros aquando da elaboração das suas estratégias nacionais.

C. Acordos internacionais celebrados pela UE sobre águas regionais
Na Europa, a proteção das águas marinhas é regulada por quatro estruturas de cooperação
(convenções marinhas regionais) entre os Estados-Membros da UE e países vizinhos com águas
comuns: a Convenção OSPAR de 1992 (baseada nas anteriores Convenções de Oslo e de
Paris) para o Atlântico Nordeste; a Convenção de Helsínquia de 1992, relativa à zona do Mar
Báltico (HELCOM); a Convenção de Barcelona de 1995 para o Mediterrâneo (PNUA/PAM); e a
Convenção de Bucareste de 1992 para o Mar Negro. As águas fluviais da UE são protegidas pela
Convenção sobre a Proteção do Danúbio de 1996 e pela Convenção para a Proteção do Reno de
2009. A cooperação inter-regional no domínio do ambiente focalizada nas águas marinhas ou
bacias hidrográficas permitiu o estabelecimento de várias estratégias macrorregionais na União
Europeia: a estratégia para a região do mar Báltico de 2009 (a primeira estratégia global da
União concebida para uma macrorregião), a estratégia para a região do Danúbio de 2011 e a
mais recente estratégia para a região dos mares Adriático e Jónico de 2014.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento tem tomado frequentemente a iniciativa no domínio da proteção da água. Em
janeiro de 2000, a seguir à maré negra provocada pelo naufrágio do Erika, apelou a uma política
europeia de transportes sustentável e de longo prazo para prevenir novas catástrofes ligadas
à poluição por hidrocarbonetos. No que respeita à estratégia marítima da UE, o Parlamento
salientou a importância da biodiversidade, das inovações ecológicas, dos efeitos das alterações
climáticas nos mares e do objetivo de alcançar um bom estado ambiental.
Em junho de 2008, o PE apoiou, por larga maioria, as novas regras da UE em matéria de
qualidade da água. Ao exigir uma revisão da lista de substâncias prioritárias no prazo de dois
anos a contar da sua entrada em vigor, o PE assegurou a possibilidade de aumentar a lista de
substâncias tóxicas. Além disso, reforçou o objetivo de cessar progressivamente e por completo
as emissões de 13 «substâncias perigosas prioritárias» num prazo de 20 anos. Seguidamente,
em 2012, o Parlamento contribuiu para a atualização da diretiva com a introdução de novas
substâncias prioritárias. No seu relatório de 2012 sobre a aplicação da legislação da UE no

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0021:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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domínio da água, o Parlamento Europeu apelou a que fosse dado um maior destaque à dimensão
regional, realçou a necessidade de dados fiáveis, salientou a importância da abordagem de
questões relacionadas com a água e manifestou o seu apoio a uma abordagem global sobre a
proteção dos recursos hídricos, tendo igualmente defendido a promoção da investigação e da
inovação neste domínio. O Parlamento saudou e manifestou o seu apoio ao 7.º programa de ação
em matéria de ambiente e à matriz destinada a preservar os recursos hídricos da Europa.
Em setembro de 2015, o Parlamento Europeu aprovou, por larga maioria, um relatório
de acompanhamento relativo à primeira iniciativa de cidadania «Right2Water», que insta a
Comissão a propor um ato legislativo que aplique o direito humano à água e ao saneamento,
tal como reconhecido pelas Nações Unidas. Em especial, as instituições da UE e os Estados-
Membros são convidados a garantir que todos os cidadãos gozem do direito à água e ao
saneamento, e que o abastecimento de água e a gestão dos recursos hídricos não estejam sujeitos
às regras do mercado interno, devendo os correspondentes setores ser excluídos da liberalização
do mercado. Na sua resolução de 8 de setembro de 2015[1], o Parlamento solicitou à Comissão
que apresentasse propostas legislativas e, se necessário, uma revisão da Diretiva-Quadro Água
que consagrasse o princípio do acesso universal e o direito humano à água;
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Textos aprovados, P8_TA(2015)0294.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0294
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