
1           A segurança hídrica refere-se à disponibilidade de água, em quantidade e qualidade adequadas, 

para garantir a sustentabilidade de todos os setores e atividades económicas e sociais, bem como para 

garantir a vida dos ecossistemas e a biodiversidade no planeta, sem exceder a sua capacidade de renovação. 

 

A necessidade de estratégias e políticas para garantir a segurança hídrica aos níveis global, nacional, regional 

e local é hoje mais premente do que nunca. Nos anos mais recentes, tem-se vindo a verificar a ocorrência, 

cada vez mais frequente e num maior número de regiões, de fenómenos cada vez mais agravados de 

escassez de água, secas severas e prolongadas e inundações extremas.  

 

As previsões da OCDE, no seu outlook para 2050, referem que “mais de 40% da população mundial viverá 

em bacias hidrográficas sujeitas a um severo stress hídrico e que mais de 20% estará em risco eminente de 

graves inundações, incluindo o sul da Europa e a bacia do Mediterrâneo”(1). 

 

E estas situações de carência de “segurança hídrica” verificar-se-ão, de forma crítica, tanto nos países e regiões 

mais desenvolvidas como nos menos desenvolvidos.  

 

As “mudanças globais” em curso, como as alterações climáticas, as migrações, o fortíssimo crescimento 

populacional em megacidades mais desordenadas, o aumento da procura global por alimentos e energia 

tornam imperativas adequadas estratégias e políticas para obtenção de “segurança hídrica”. Um dos maiores 

desafios futuros com que estaremos confrontados será assegurar a procura global de alimentos e energia, 

que se estima que cresça mais de um terço até 2035, garantindo-lhes ao mesmo tempo adequado 

fornecimento de água(2). 

 

Em 2050 o valor dos ativos em risco prevê-se que triplique atingindo 45 triliões de US$. Além disso, de agora 
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até 2030, serão necessários 650 biliões de US$ por ano 

para assegurar as infraestruturas necessárias para garantir 

condições globais de segurança hídrica(3). 

 

De resto, o problema da água tem criado fortes tensões 

em vastas regiões do mundo, como a Índia e o Paquistão, 

já que os dois países compartilham os leitos de seis rios, 

não se entendendo relativamente à gestão destes 

recursos hídricos. Acontece o mesmo na bacia do Nilo, 

envolvendo o Egito, a Etiópia, a Eritreia, o Sudão e mesmo 

o Quénia, o que coloca no topo das preocupações em 

torno das garantias da segurança hídrica os mecanismos 

da gestão transfronteiriça e integrada dos recursos 

hídricos partilhados(4). 

 

“A crise climática, nomeadamente a deficiente gestão da 

água, são dos maiores obstáculos à paz, estabilidade e 

prosperidade globais”(5). 

 

 

2           No que se refere a Portugal, a Convenção de 

Albufeira(6), embora necessitando de ser revisitada e 

atualizada tem constituído a base da gestão das principais 

bacias hidrográficas que interessam a Portugal e Espanha.  

 

O paradigma da gestão da água e dos serviços de água e 

saneamento mudou com a presença da forte ação das 

alterações climáticas, que já se faz sentir nitidamente no 

sul da Europa e na bacia do Mediterrâneo(7), alterando 

assim os pressupostos e as condições de base do acordo 

ibérico obtido, tanto no que toca à gestão dos caudais 

como da qualidade das águas transfronteiriças e à 

crescente poluição provocada por novas substâncias, 

como, por exemplo, os micropoluentes, os microplásticos 

e os disruptores endócrinos. 

  

Para além disso, vão manter-se e ocorrer com maior 

frequência e intensidade, situações de escassez, agravadas 

por ondas de calor, evoluindo para fenómenos de secas 

de maior intensidade e mais extensas, que poderão vir a 

transformar a água de recurso escasso em um recurso raro. 

 

Acresce que “entre os anos 2046 e 2065, Portugal 

continental vai sofrer uma diminuição da precipitação 

média anual de 10 por cento na zona norte e em todo o 

litoral e de cerca de 30 por cento nas zonas interiores e no 

sul.”(8) 

 

Constatando-se que as instituições do Estado português 

se encontram fragilizadas, quanto à implementação das 

políticas de gestão da água, após a reforma de 2012 do 

modelo de gestão dos recursos hídricos, seja no âmbito 

nacional com regional, torna-se indispensável retomar o 

enfoque das políticas públicas nas estruturas regionais de 

gestão de recursos hídricos, bem como a autoridade 

nacional da água, com vista a desenvolverem-se os níveis 

eficientes de planeamento de curto, médio e longo prazo 

assentes territorialmente em bacias/regiões hidrográficas. 

 

Face à premência de melhorar a gestão dos recursos 

hídricos em ambiente de escassez e incerteza, para que se 

atinjam patamares adequados de segurança hídrica para 

o País, haverá também que reforçar com urgência a 

preparação das entidades gestoras dos serviços de águas 

e saneamento e do setor em geral para estes fenómenos 

extremos. 

 

Constituirão, igualmente, fatores estratégicos deter -

minantes e de suporte de políticas públicas necessárias e 

urgentes, há que assumir o papel incontornável do 

armazenamento e regularização de caudais no 

planeamento macro de recursos hídricos, em países do sul 

da Europa como Portugal, tornar a água e o seu 

planeamento, desenvolvimento e gestão como parte 

integrante em permanência da agenda política, aos 

diferentes níveis de responsabilidade, sublinhando com 

clareza a responsabilização institucional, individual e 

coletiva, e promovendo a participação e a ação dos 

decisores, especialistas, utilizadores e demais stakeholders. 

 

Às secas seguem-se, com crescente frequência, outros 

fenómenos extremos (fortes e concentradas chuvadas, 

com a consequente ocorrência de inundações em áreas 

metropolitanas, urbanas, suburbanas e outras zonas 

sensíveis). Portanto, é urgente reavaliar todos os 

parâmetros de abordagem que concorrem para garantir 
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a resiliência dos sistemas de abastecimento de água, 

drenagem e saneamento de águas residuais, tão 

flagrantemente posta em causa na situação verificada em 

anos anteriores, com especial gravidade em 2017, em 

diversas regiões do País.  

 

A futura gestão dos recursos hídricos e dos serviços de 

água e saneamento de águas residuais implicará também 

uma forte atenção à reutilização das águas residuais 

tratadas e também das águas pluviais, numa lógica de 

desenvolvimento de ações de economia circular, 

requerendo-se adequada legislação e regulamentação, 

em cuja definição e aprovação deverão intervir o Governo, 

os municípios, o regulador ERSAR e as associações 

representativas do setor da água. 

 

 

3           Alcançar segurança hídrica começa a fazer parte 

integrante das políticas nacionais de segurança e da 

política internacional, com destaque para a reforçada 

atenção do Secretário-Geral das Nações Unidas, António 

Guterres, o que nos conduz à necessidade de desenvolver 

e aplicar um novo conceito que o Conselho Mundial da 

Água (World Water Council) designa por hydro-diplomacy. 

Hydro-diplomacy é a arte de lançar bases e construir 

soluções para resolução de conflitos (ou evitá-los) em 

torno da partilha dos recursos hídricos, contribuindo 

assim para a construção da paz baseada neste recurso vital 

para a Humanidade. Os efeitos de boas iniciativas de 

“hidro-diplomacia” poderão operar resultados palpáveis, 

não só através das boas práticas de gestão da água em 

bacias hidrográficas transfronteiriças, mas também em 

negociações de mitigação e adaptação climáticas tanto a 

nível regional, como global(9). 

 

As estratégias e políticas para a segurança hídrica 

constituem-se também como elementos fundamentais 

para a concretização dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável e da Agenda 2030 e nesse sentido muitas 

organizações estão a trabalhar neste momento em 

praticamente todo o Mundo.  

 

Neste sentido, é muito relevante que o tema central 

escolhido para o 9th World Water Forum, Dakar 2021 (22 a 

27 de março de 2021) seja Water Security for De velopment 

and Peace. Trata-se da mais importante conferência 

internacional de sempre sobre os problemas da água, 

que terá lugar na África subsaariana, organizada em 

parceria pelo Governo do Senegal e o Conselho Mundial 

da Água.                                                                             ! 
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