
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Correia, Francisco Nunes

A gestão de recursos hídricos transfronteiriços e
as relações Portugal-Espanha
http://hdl.handle.net/11067/6009
https://doi.org/10.34628/9hjy-qm92

Metadados

Data de Publicação 2019

Resumo É seguramente consensual afirmar que “água é vida”. É também
universalmente reconhecido que foi em torno de grandes rios que se
desenvolveram as grandes civilizações. A Mesopotâmia em torno
do Tigre e do Eufrates ou a civilização egípcia em torno do Nilo são
apenas dois exemplos eloquentes. Contudo, essa água que é fonte de
prosperidade e riqueza em tantas circunstâncias, é também, e talvez por
isso mesmo, fonte de discórdia e disputa. Mark Twain, em Huckleberry
Finn, o seu romance mais conhecid...

Tipo article

Revisão de Pares Não

Coleções [ULL-FCHS] LPIS, n. 17-18 (2019)

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-17T19:38:29Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/6009
https://doi.org/10.34628/9hjy-qm92


Lusíada. Política Internacional e Segurança, 17-18 (2019)  47

A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
TRANSFRONTEIRIÇOS E

AS RELAÇÕES PORTUGAL-ESPANHA

Francisco Nunes Correia
Professor Catedrático de Ambiente e Recursos Hídricos

Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
fnc@civil.ist.utl.pt

Palestra proferida na conferência:
“A Água e as Relações Internacionais”, realizada na Universidade Lusíada – Norte (Porto)

11 de abril de 2018





Lusíada. Política Internacional e Segurança, 17-18 (2019)  49

A gestão de recursos hídricos transfronteiriços e as relações Portugal-Espanha, p. 47-66

1. Introdução e “paradoxos” da gestão da água

É seguramente consensual afirmar que “água é vida”. É também universal-
mente reconhecido que foi em torno de grandes rios que se desenvolveram as 
grandes civilizações. A Mesopotâmia em torno do Tigre e do Eufrates ou a civili-
zação egípcia em torno do Nilo são apenas dois exemplos eloquentes. Contudo, 
essa água que é fonte de prosperidade e riqueza em tantas circunstâncias, é tam-
bém, e talvez por isso mesmo, fonte de discórdia e disputa.

Mark Twain, em Huckleberry Finn, o seu romance mais conhecido, diz-nos 
ironicamente que “(...) o whiskey é para beber e a água é para lutar!”. Num registo 
bem mais sério, o Presidente John Kennedy  afirmou que “Quem resolver os pro-
blemas da água, merece não um, mas dois Prémios Nobel – o da Ciência e o da Paz”. Não 
admira, assim, que ao longo dos séculos o controlo sobre as origens de água te-
nha sido uma preocupação de todas as nações. Aí está, a título de exemplo, o caso 
bem atual da disputa pelos Montes Golan, que Israel considera essenciais para 
a sua sobrevivência enquanto estado porque aí estão as suas principais origens 
de água. 

A atenção dada em todo o mundo à boa gestão deste recurso natural não para 
de crescer. Não é por acaso que o Fórum Económico Mundial, habitualmente co-
nhecido por Fórum de Davos, no quadro de uma avaliação dos riscos globais das 
sociedades modernas, deu grande destaque aos riscos associados à água e “ma-
peou” as interconexões entre a “crise da água” e outros riscos muito relevantes. 
Essas interconexões são apresentadas na Figura 1. Alterações climáticas, eventos 
climáticos extremos (nomeadamente cheias e secas), colapso de infraestruturas, 
desastres ecológicos, crise alimentar e surtos epidémicos, constituem os princi-
pais riscos identificados que se relacionam com a crise da água. 

Com efeito, a gestão dos recursos hídricos coloca desafios tão sérios quanto 
estimulantes a todos os níveis e que muitas vezes se apresentam de uma forma 
aparentemente contraditória ou mesmo paradoxal.  Assim, na Terra, a água é es-
cassa ou abundante? A natureza paradoxal resulta precisamente de ela ser simul-
taneamente escassa e abundante! A Terra é coberta em 70% pela águas dos ocea-
nos, pelo que não há substância mais abundante no planeta. No entanto, apena 
3% dessa água é doce e não mais do 0,003% é diretamente utilizável pelo homem. 
Se considerássemos que toda a água da Terra era um reservatório de 100 litros, a 
água doce seria proporcionalmente apenas uma garrafa de 3 litros e a água utili-
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zável equivaleria a uma colher de 3 cm3. Faz assim sentido perguntar se a água é 
abundante ou escassa e responder que, paradoxalmente, é ambas as coisas. Claro 
que a água do mar pode ser dessalinizada, e é-o em algumas circunstâncias, mas 
as elevadas necessidades energéticas deste processo e os consequentes custos 
económicos, tornam essa prática proibitiva, exceto em contextos de necessidade 
extrema e valor acrescentado do recurso excecionalmente elevado.

Figura 1 – Mapeamento das interconexões dos riscos relacionados com a crise 
da água, de acordo com o Fórum de Davos de 2016

Um segundo “paradoxo” consiste em perguntar se a água é uma amenidade 
ou uma indústria? Mais uma vez, ambas as alternativas são verdadeira. A água é 
simultaneamente uma amenidade e uma indústria. Uma amenidade no sentido 
em que é um bem de fruição comum e gratuita em muitos dos seus aspetos. O seu 
contributo para a identidade dos lugares é óbvio, marcando e valorizando algu-
mas das paisagens mais aprazíveis do nosso País. Há também muitas atividades 
de natureza lúdica que a ela estão associadas, o que lhe confere essa natureza de 
amenidade. Mas, simultaneamente, para dispormos da água de que não pres-
cindimos em nossas casas, pagamos regularmente uma fatura, o que acontece 
também para a drenagem e tratamento das águas residuais. Para além dos usos 
domésticos, também muitas outras utilizações da água têm de ser pagas, o que 
acontece frequentemente com a indústria e com a agricultura. Existe, portanto, 
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todo um setor de atividade económica dedicado aos serviços de água que fazem 
com que esse setor, em que coexistem empresas públicas e privadas, se tenha tor-
nado muito relevante. A Figura 2 pretende ilustrar esta dupla natureza da água 
enquanto amenidade e indústria.

 

Figure 2 – A água como amenidade e a água como indústria, representada pelas 
cotações das empresas de água na bolsa de Londres

O terceiro “paradoxo” da gestão da água consiste em saber se a água é fonte 
de conflito ou de cooperação? Pode-se considerar paradoxo porque a água é si-
multaneamente fonte de conflito e matéria que apela a uma estreita cooperação. 
Conflito porque os Estados encaram o acesso à água como uma questão de so-
berania e mesmo, em muitas circunstâncias, como interesse vital para sua pró-
pria sobrevivência. Mas simultaneamente é reconhecido que há muito a ganhar 
com uma cooperação estreita entre estados que partilham bacias hidrográficas e, 
portanto, recursos hídricos. Precisamente por este motivo, procurando superar 
este paradoxo, a UNESCO tem desenvolvido uma programa dedicado aos rios 
transfronteiriços intitulado “Do Conflito Potencial ao Potencial de Cooperação”.
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2. Rios transfronteiriços e bacias hidrográficas compartilhadas no mundo

A natureza física dos fenómenos hidrológicos impõe que a gestão da água 
deva ser feita com base nas bacias hidrográficas ou nos aquíferos.  Contudo, as 
fronteiras, quer das bacias, quer dos aquíferos, não coincide em geral com as 
fronteiras políticas entre países. Esta realidade está bem patente na Figura 3, que 
representa as principais bacias hidrográficas transfronteiriças nos vários conti-
nentes, e na Figura 4, que contém uma representação análoga para os principais 
aquíferos. 

Figura 3 – Bacias hidrográficas tranfronteiriças no mundo
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Figura 4 – Aquíferos transfronteiriços no mundo

Está bem patente nestas figuras a dissemelhança entre as fronteiras políticas 
e as fronteiras hídricas. Esta é, naturalmente, uma fonte de conflitualidade por-
quanto os interesses objetivos dos países de montante tendem a não coincidir 
com os dos países de jusante.

Para que se entenda a relevâncias destas questões, é interessante referir que 
estão identificadas no mundo 263 bacias hidrográficas transfronteiriças, parti-
lhadas por 145 países espalhados por todos os continentes, com a exceção óbvia 
da Austrália. Estas bacias transfronteiriças ocupam 50% da superfície da Terra, 
nelas ocorrem 60% dos recursos hídricos do planeta e nelas habita 40% da popu-
lação mundial. 

Na Figura 5 apresentam-se as 31 bacias hidrográficas europeias com mais de 
50 000 km2. De entre estas bacias, 18 são partilhadas por mais de um país e 13 por 
três ou mais países (EEA, 1995). As principais características são apresentadas su-
mariamente no Quadro 1. São poucos os Estados que não  partilham rios com ou-
tros Estados, pelo que não surpreende a importância que vem sendo atribuída a 
este tema desde há muito tempo. Como é natural, as questões mais suscetíveis de 
gerar controvérsia, e que por essa razão obrigam a estabelecer acordos bilaterais 
ou multilaterais, variam de região para região. Em grandes rios que atravessam 
vastas regiões do continente europeu, a navegação fluvial é o tema dominante. 
Em zonas de montanha, ou nos trechos com declives acentuados, a produção de 
energia hidro-elétrica ganha grande relevância. Em planícies aluvionares, sobre-
tudo no sul da europa, a disponibilização de água para rega é uma prioridade. 
Em todos os casos, mas especialmente nas zonas industriais ou sujeitas a uma 
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agricultura intensiva, a gestão da qualidade da água e a preservação dos ecossis-
temas tem merecido atenção crescente nas últimas décadas.

Diversas organizações internacionais têm dedicado atenção à regulação do 
uso das águas. De uma abordagem estritamente bilateral ou multilateral em tor-
no de casos concretos, que ganhou expressão significativa no final do século XIX 
e princípio do século XX, transitou-se para uma abordagem de âmbito mais geral 
assumida por organismos internacionais, como a International Law Association 
(ILA), ou multilateral onde se destacam, naturalmente, as Nações Unidas e em 
especial a sua Comissão Económica para a Europa (UNECE). Neste processo 
aprofundaram-se as doutrinas da soberania (partilhada) sobre as águas trans-
fronteiriças e estabeleceram-se quadros gerais que vieram reforçar e, em muitos 
casos, melhorar os acordos pré-existentes relativamente a rios compartilhados.

Como resultará claro do que é exposto adiante, Portugal e Espanha consti-
tuem uma caso exemplar deste processo evolutivo. Os primeiros acordos formais 
foram assinados em 1927, em torno da navegação e da produção de energia hi-
droelétrica, revistos e alargados em 1964 e 1968, numa lógica de usos múltiplos, e 
trazidos para a modernidade em 1998, de forma a refletir já uma lógica de gestão 
integrada tal como é preconizado pelas organizações internacionais.

Figura 5 – Bacias hidrográficas com mais de 50 000 km2 no continente europeu
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Quadro 1 – Principais características das bacias hidrográficas europeias
com mais de 50 000 km2 (adaptado de EEA, 1995)

3. Doutrinas relativas à soberania sobre os recursos transfronteiriços

Uma definição inequívoca dos direitos de soberania relativamente à água 
que corre nos rios internacionais suscita alguma controvérsia que se agudiza 
quando se tem em conta que os interesses dos países de montante e de jusante 
podem não coincidir. Com efeito, os recursos gerados no país (ou países) de mon-
tante correm, quando abandonadas a si próprias, para o país (ou países) de jusan-
te. Não admira, portanto, que com frequência os países de montante construam 
barragens relativamente próximo da fronteira para melhor poderem aproveitar 
os recursos gerados no seu próprio país, tendo de enfrentar os argumentos dos 
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países de jusante que evocam o direito à utilização dos recursos que a “natureza 
lhes conferiu”, independentemente de onde esses recursos são gerados.

A barragem de Alcântara, construída no rio Tejo em Espanha, próximo da 
fronteira com Portugal, e de onde são derivados caudais para o rio Segura, é 
um exemplo eloquente desta situação. Neste caso, contudo, foi acordado com 
Portugal, e consagrado no Convénio de 1964 assinado pelos dois países, o direito 
de Espanha realizar transvazes para o Sul semiárido, tendo como contrapartida 
um reforço dos direitos de Portugal sobre o Guadiana no trecho a montante de 
Espanha. A construção da barragem de Alqueva está na base deste acordo. Bem 
mais conflituosas têm-se revelado as barragens construídas pela Turquia nos rios 
Tigre e Eufrates a montante do Iraque ou as barragens construídas pelos Estados 
Unidos no rio Colorado a montante do México.

São quatro as doutrinas relativas à soberania sobre os rios internacionais:

i) Soberania Territorial Absoluta – Os estados ribeirinhos podem utilizar a 
água que entenderem sem qualquer consideração sobre as consequências nou-
tros estados. Como é óbvio, esta abordagem beneficia os países de montante e 
dificilmente será aceite pelos países de jusante.

ii) Integridades Territorial Absoluta – Os estados ribeirinhos não podem in-
troduzir alterações que afetem significativamente a “integridade” dos países de 
jusante. A água que neles corre, apesar de gerada a montante faz “historicamen-
te” e por razões naturais parte da integridade dos países de jusante. Esta doutrina 
é de sentido contrário à anterior pelo que dificilmente será aceite pelos países de 
montante. Porém, as relações entre países não são só determinadas pelos recur-
sos hídricos pelo que, quer por via de contrapartidas negociadas, quer por via de 
uma imposição pela força, podem-se gerar situações em que o estado  mais forte 
impõe ao mais fraco a hegemonia dos seus interesses.

iii) Soberania Territorial Limitada – Reconhece os direitos dos países de ju-
sante, garantindo simultaneamente o direito a uma utilização razoável dos países 
de montante, no quadro de um uso equitativo de todas as partes interessadas. 
Esta é uma abordagem “civilizada” baseada na negociação em que todas as par-
tes procuram alcançar uma partilha equilibrada de benefícios. 

iv) Comunidade de estados ribeirinhos – Determina que o desenvolvimento 
integrado das bacias hidrográficas transcende as fronteiras nacionais. Procura-se 
otimizar em conjunto os resultados da utilização da água, como se se tratasse de 
apenas um estado e depois partilham-se os benefícios de forma equitativa. Esta 
abordagem remete para a criação de uma entidade supranacional que promova 
a otimização da utilização dos recursos disponíveis o que não é em geral aceite 
com facilidade pelos estados confinantes. Nesse sentido é uma abordagem algo 
utópica, pelo que a Soberania Territorial Limitada acaba por ser a mais realista e 
vigente nos casos de maior sucesso.
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Um documento precursor das abordagens atuais à gestão dos recursos hí-
dricos transfronteiriços é designado por “Regras de Helsínquia sobre o Uso das 
Águas dos Rios Internacionais” e foi estabelecido em 1966 pela International Law 
Association (ILA, 1966). Este documento foi revisto a atualizado em 2004 pelas 
“Regras de Berlim sobre Recursos Hídricos” (ILA, 2004).

As Nações Unidas, nomeadamente através da Comissão Económica para a 
Europa (UNECE) e da Comissão de Direito Internacional (ILC) têm pugnado in-
sistente e consistentemente por acordos baseados nas abordagens iii) e iv) acima 
referidas. Estas diligências conduziram à aprovação de duas importantes con-
venções, nomeadamente a “Convenção de Espoo sobre a Avaliação de Impactes 
num Contexto Transfronteiriço (UNECE, 1991) e a “Convenção de Helsínquia 
para a Proteção e Uso dos Cursos de Água Transfronteiriços e Lagos Interna-
cionais” (UNECE, 1996). Os textos destas convenções, os países subscritores e 
os resultados da sua aplicação podem ser facilmente consultados nos endereços 
de internet que constam das Referências Bibliográficas. Uma análise histórica e 
comparativa destes documentos pode ser encontrada em Salman (2007).

4. Caracterização sumária dos recursos hídricos em Portugal e Espanha

A Figura 6 apresenta as bacias hidrográficas Luso-Espanhola, designada-
mente Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana, e as áreas em Espanha, em Portu-
gal e no conjunto dos dois países. Relativamente ao conjunto destas bacias, 78% 
da área localiza-se em Espanha e 22% em Portugal. É ainda interessante observar 
que 2/3 do território português está contido em bacias internacionais e que a área 
destas bacias em Espanha corresponde a cerca de três vezes a área de Portugal.

Estes dados põem em evidência a importância que o tema tem para Portugal 
e a importância de que se reveste para a gestão dos recursos hídricos no nosso 
País. Com efeito, perto de 50% dos recursos hídricos superficiais que ocorrem em 
Portugal são oriundos de Espanha, o que, naturalmente é um benefício para o 
nosso país, mas, por outro lado, representa um risco significativo na medida em 
que não temos o controlo sobre esses recursos.
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Figura 6 – Bacias hidrográficas Luso-Espanholas e áreas em cada um dos 
dois países

Acresce que o stress hídrico tem características distintas, sendo bastante mais 
acentuado na generalidade do território do país vizinho. Na Figura 7 apresen-
tam-se para os vários países europeus os recursos hídricos disponíveis per capita, 
distinguindo os recursos endógenos, isto é, gerados no próprio país, dos recursos 
afluentes de outros países a montante.

É interessante observar que Portugal dispõe em média em cada ano de um to-
tal de 7 000 m3 por habitante. Se forem considerados apenas os recursos gerados 
no nosso país, isto é, se não forem consideradas as afluências de Espanha, este 
valor é de apenas 4 000 m3 por habitante. O valor correspondente no país vizinho 
é de 3 000 m3 por habitante, ou seja 25% menos do que as disponibilidades hídri-
cas geradas em Portugal sem contar com qualquer afluência gerada em Espanha. 
Fica assim bem patente alguma situação de vantagem, que resulta obviamente da 
nossa maior exposição às massas de ar húmidas provenientes do Atlântico, mas 
fica também bem patente a vulnerabilidade causada pelo facto de uma parte sig-
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nificativa das disponibilidades hídricas do nosso país depender da utilização dos 
recursos feita em Espanha. Resulta evidente que é indispensável que Portugal 
acompanhe de perto o que se faz no país vizinho e mantenha permanentemente 
em aberto uma frente diplomática e de negociação sobre estas matérias.

Figura 7 – Recursos hídricos per capita nos países europeus, distinguindo entre 
recursos gerados no próprio país ou afluentes de outros países

Um outro indicador que permite uma comparação interessante entre países 
é o chamado Índice de Exploração Hídrica, representado na Figura 8 por WEI 
(Water Exploitation Index). Este indicador corresponde à percentagem dos re-
cursos hídricos médios anuais que é captada em cada país para as várias utili-
zações humanas. Considera-se que existe stress moderado quando o valor está 
compreendido entre os 10% e os 20%. O stress é muito significativo quando são 
ultrapassados os 20%. É interessante verificar que este indicador tem o valor de 
14% para Portugal, denotando algum stress embora pouco expressivo, enquanto 
em Espanha o valor é de 32% indiciando uma stress hídrico muito significativo.
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Figura 8 – Índice de exploração hídrica definido como a percentagem média dos 
recursos hídricos totais que são captados para as várias utilizações humanas 

(adaptado de EEA 1998)

5. A Convenção de Albufeira – enquadramento histórico e perspetivas futuras

No momento presente as relações entre Portugal e Espanha são reguladas 
pela “Convenção para a Proteção e Aproveitamento Sustentável das Águas das 
Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas”, habitualmente designada por Conven-
ção de Albufeira. Esta Convenção foi assinada em 1998, ratificada em 2000 e ob-
jeto de um Protocolo Adicional em 2008. 

O processo negocial que conduziu à Convenção de Albufeira foi iniciado em 
1993 por solicitação de Portugal após ter sido tornado público o chamado Plano 
Hidrológico Nacional Espanhol que tinha a particularidade, curiosa e algo sur-
preendente, de ignorar completamente os acordos estabelecidos com Portugal, 
designadamente os Convénios de 1964, relativo ao aproveitamento hidroelétrico 
dos troços internacionais do rio Douro e seus afluentes, e de 1968, relativo ao uso 
e o aproveitamento hidráulico dos troços internacionais dos rios Minho, Lima, 
Tejo, Guadiana, Chança e seus afluentes.

Algumas das disposições do Plano Hidrológico Nacional Espanhol eram sus-
cetíveis de por em causa o cumprimento destes Convénios por parte de Espanha, 
que abordava os temas dos recursos hídricos como se não houvesse qualquer país 



Lusíada. Política Internacional e Segurança, 17-18 (2019)  61

A gestão de recursos hídricos transfronteiriços e as relações Portugal-Espanha, p. 47-66

a jusante e os seus rios desembocassem, todos sem exceção, no mar. Insistentes 
diligências diplomáticas fizeram ver a Espanha a irregularidade deste comporta-
mento e há que reconhecer que aquele país se prontificou a iniciar uma proces-
so negocial com Portugal que permitisse atualizar e aprofundar o considerável 
acervo negocial herdado do passado, que estava inquestionavelmente em vigor 
de um ponto de vista do direito internacional. Este processo culminou, como já 
foi referido, com a assinatura em dezembro de 1998 da Convenção de Albufeira.

Os principais passos do longo processo negocial com Espanha que permiti-
ram criar um acervo notável relativamente à articulação da gestão dos recursos 
hídricos entre os dois lados da fronteira, constam do Quadro 2. O texto da Con-
venção de Albufeira de 1998 e do Protocolo Adicional de 2008 podem ser consul-
tados em http://www.cadc-albufeira.eu/pt/. 

No âmbito desta Convenção, foi criada a Comissão de Acompanhamento e 
Desenvolvimento da Convenção de Albufeira (CADC) e quatro Grupos de Tra-
balho para tratar de temas específicos particularmente relevantes, designada-
mente “Diretiva-Quadro e Qualidade da Água”, “Regime de Caudais, Secas e 
Situações de Emergência”, “Segurança de Barragens e Cheias” e “Permuta de 
Informação e Participação Pública”. A gestão da Convenção a nível político é fei-
ta pela Conferência das Partes, de nível ministerial. Estas entidades têm reunido 
e desenvolvido o seu trabalho embora com uma periodicidade algo irregular.

Escusado será dizer que, embora ambos os países estejam vinculados a este 
processo e às decisões que dele resultem, é muito particularmente importante 
para Portugal que ele seja prestigiado e ganhe uma dinâmica sustentável e pro-
dutiva. Com efeito, tudo o que Espanha faça relativamente aos seus recursos 
hídricos nas bacias transfronteiriças tem consequências em Portugal, enquanto o 
que quer que Portugal faça com os seus recursos nada, ou muito pouco, é susce-
tível de afetar Espanha. 

Quadro 2 – Principais passos no processo negocial Luso-Espanhol relativos às 
bacias compartilhadas e, em itálico, outros acontecimentos relevantes

ANO PASSO SIGNIFICATIVO NAS RELAÇÕES LUSO-ESPANHOLAS

1864 Tratado de Limites celebrado entre Portugal e Espanha e Anexos sobre os troços de fronteira em 
1866

1912 Notas trocadas entre os governos de Portugal e Espanha, aprovando as regras para o 
aproveitamento industrial das águas dos rios limítrofes dos dois países

1927 Convénio entre Portugal e Espanha para regular o aproveitamento hidroelétrico do troço 
internacional do rio Douro (Decreto 14 129 de 16/8) 

1964 Convénio Luso-espanhol para regular o aproveitamento hidroelétrico dos troços interna-
cionais do rio Douro e seus afluentes e Protocolo Adicional

1968 Convénio entre Portugal e Espanha, para regular o uso e o aproveitamento hidráulico 
dos troços internacionais dos rios Minho, Lima, Tejo, Guadiana, Chança e seus afluentes
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ANO PASSO SIGNIFICATIVO NAS RELAÇÕES LUSO-ESPANHOLAS

1976 2.º Protocolo Adicional ao Convénio de 1968 (para regular o uso e o aproveitamento hi-
dráulico dos troços internacionais dos rios Minho, Lima, Tejo, Guadiana, Chança e seus 
afluentes), relativo ao aproveitamento hidráulico do troço internacional do rio Minho

1993 Apresentação do Plano Hidrológico Nacional de Espanha que ignora completamente as convenções 
e acordos firmados com Portugal – Início das conversações com Espanha ao mais alto nível

1997 Início das negociações da Diretiva-Quadro da Água em sede de Conselho da União Europeia

1998 Convenção sobre a Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das 
Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas (Convenção de Albufeira)

2000 Aprovação da Diretiva-Quadro da Água (2000/60/EC)

2005 Transposição da Diretiva-Quadro da Água para a ordem jurídica portuguesa (Lei da Água)

2005 Retoma das negociações com Espanha, ao mais alto nível, visando uma monitorização 
regular da aplicação da Convenção de Albufeira e uma densificação do regime de caudais

2008 Protocolo Adicional à Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento 
Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas

Uma análise detalhada da Convenção de Albufeira teria inevitavelmente um 
cunho muito especializado e ultrapassa o âmbito e objetivos deste texto. Con-
tudo, apresentam-se a seguir algumas considerações de âmbito geral (Correia, 
1999).

A Convenção teve o inegável mérito de estabelecer um novo quadro institu-
cional para o relacionamento entre os dois países no que se refere à gestão dos 
recursos hídricos das bacias compartilhadas e acordar, desde logo, num conjunto 
de princípios que deveria inspirar essa gestão. Esse quadro, apesar das indefi-
nições que sobre ele impendem, é seguramente mais eficaz para fazer face aos 
problemas existentes, e que tenderão a agravar-se no futuro, do que a situação 
que vigorava anteriormente.

Embora se reconheça que num acordo deste tipo é necessário manter alguma 
flexibilidade para poder ajustar as respostas a uma grande diversidade de situa-
ções que poderão vir a ocorrer, não deixa de ser inquietante que alguns aspetos 
cruciais continuem definidos de uma forma insuficiente. Contudo, ainda mais 
preocupante é uma atitude algo intermitente com que Portugal tem tratado des-
tas questões com o país vizinho. Portugal é inequivocamente o principal interes-
sado em manter este assunto permanentemente em agenda na sua relação com 
Espanha, pelo que deve ser pró-ativo nessa frente diplomática. 

A análise feita relativamente ao regime de caudais estabelecido na Conven-
ção e no seu Protocolo Adicional permitiu formular as seguintes conclusões que 
ainda se mantêm totalmente válidas (Correia, 1999):

• O regime de caudais a observar nos rios Luso-Espanhóis deve ser definido 
e, quando necessário, atualizado pelas partes no quadro de uma estreita 
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articulação, tendo como base os princípios orientadores que foram desde 
logo estabelecidos pela Convenção. Esses princípios visam essencialmente 
reconhecer os direitos dos dois países ao uso da água e assegurar a pro-
teção do ambiente. Como já foi referido, a iniciativa para promover essa 
articulação tem inevitavelmente de caber Portugal, enquanto primeiro 
interessado, que nem sempre tem tido a continuidade, a consistência e a 
insistência que seriam desejáveis.

• A título transitório, foram estabelecidos no Protocolo Adicional alguns pa-
râmetros quantitativos, nomeadamente caudais integrais anuais mínimos 
a observar nos vários rios. Esses parâmetros foram densificados no Proto-
colo Adicional de 2008. Por exigência em larga medida compreensível por 
parte de Espanha, os valores mínimos não se aplicam em anos designados 
“de exceção”, que correspondem a anos secos ou muito secos. O regime a 
aplicar nestes anos será definido posteriormente ou estabelecido em cada 
situação concreta com base nos princípios gerais que foram acordados. Re-
sulta da Convenção que, nessas circunstâncias, ao contrário do que por 
vezes tem sido afirmado, Espanha não poderá praticar discricionariamen-
te os valores que entenda. Pelo contrário, embora fique transitoriamente 
desobrigada dos valores mínimos, tem de se sentar à mesa com Portugal 
para que em conjunto se procurem ultrapassar as dificuldades suscitadas 
pelo período de “exceção”.

• Embora os caudais mínimos garantidos pela Convenção sejam parcimo-
niosos, essa não é a principal inquietação que eles suscitam. Os principais 
problemas do regime estabelecido pelo Protocolo Adicional são, em pri-
meiro lugar, a completa ausência de exigências relativamente à distribui-
ção temporal dos caudais mínimos ao longo do ano e, em segundo lugar, 
a definição do próprio regime de exceção, que não é tão excecional quanto 
o nome faz supor, e que é estabelecido de uma forma extremamente des-
contínua. Isto é, para anos “normais” existe um valor bem definido para 
o caudal anual garantido enquanto que para anos de “exceção”, de forma 
brusca, transita-se para uma situação em que não há a priori qualquer de-
finição quantitativa, mas apenas princípios que são corretos e oportunos 
mas necessariamente gerais e sujeitos a interpretação. 

• As considerações feitas aplicam-se principalmente aos rios Minho, Douro 
e Tejo em que os mínimos estabelecidos não deverão ter qualquer resulta-
do a curto prazo, podendo ter apenas algum mérito a médio e longo prazo 
para cercear uma expansão desenfreada das utilizações em Espanha. No 
que diz respeito ao Guadiana deve ser reconhecido que, desde já, os valo-
res que constam do Protocolo Adicional têm um impacte positivo no que 
diz respeito a evitar valores muito baixos ou nulos. É correto que assim 
seja porque esta é a bacia hidrográfica em que Espanha levou mais longe o 
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nível de utilização da água e o grau de artificialização do regime natural, 
criando uma situação de stress hídrico. Por outro lado, é também nesta 
bacia que Espanha detém um maior controlo do regime de caudais e pode, 
com base numa exploração adequada das suas albufeiras, evitar situações 
de caudais afluentes a Portugal nulos ou quase nulos como aconteceu al-
gumas vezes no passado. 

• Excetuando o Guadiana, nos outros rios os caudais integrais anuais ga-
rantidos pelo Protocolo Adicional são despiciendos em anos que sejam 
climaticamente húmidos ou médios. Em anos abaixo da média, mas em 
que ainda não se aplica o regime de exceção, esses caudais são uma fração 
significativa do caudal integral total que ocorre no rio, o que é obviamente 
benéfico para Portugal. Causa por isso preocupação que, quando se decla-
ra o regime de exceção, se passe de uma situação de algum conforto para 
uma situação de grande indeterminação. Seria preferível que, tal como 
acontece no Guadiana, essa transição se fizesse por sucessivos patamares. 

• Os resultados que a aplicação da Convenção permite obter para Portu-
gal dependem largamente do esforço e da capacidade negocial que o País 
demonstre ter. A Convenção estabelece um quadro institucional propício 
para essa negociação e aponta para alguns princípios orientadores corretos 
mas formulados de uma forma geral e sujeita a interpretação. Cabe às au-
toridades portuguesas, de forma persistente e consistente, contribuir para 
criar um clima sério e construtivo que permita consolidar esses princípios 
e assegurar a sua plena aplicação. 

6. Notas conclusivas

A gestão dos recursos hídricos das bacias Luso-Espanholas é uma questão 
de grande importância estratégica para Portugal que não deve ser descurada em 
momento algum, quer na nossa relação com o país vizinho, quer na nossa par-
ticipação em organizações multilaterais ou internacionais relevantes para estas 
matérias.

Com efeito, com 2/3 do território localizado em bacias internacionais e com 
50% dos recursos hídricos superficiais oriundos de Espanha, Portugal tem muito 
boas razões para acompanhar com grande atenção tudo o que é feito naquele país 
que possa ter implicações na quantidade e qualidade da água afluente a Portugal 
e para manter sempre em agenda este tópico na sua relação diplomática com 
Espanha.

Nas decisões e atitudes do país vizinho relativamente aos recursos hídricos, 
não há, obviamente, qualquer intenção de prejudicar Portugal. Mas a dinâmica 
interna daquele país e a situação de stress hídrico de vastas regiões, conduz fa-
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cilmente a situações de desatenção que fazem recordar os desenhos que consta-
vam do Plano Nacional Hidrológico Espanhol de 1993 que omitiam totalmente a 
existência de Portugal, tal como se os rios Luso-Espanhóis desaguassem no mar 
junto à fronteira.

A “prova” de que não há qualquer intenção de prejudicar Portugal, é que 
sempre que o nosso país faz sentir ao país de montante que existe qualquer “coi-
sa” mais a ter em conta “aguas abajo”, de imediato Espanha emenda a mão e 
mostra disponibilidade para dialogar com abertura e franqueza sobre os proble-
mas dos rios comuns. Em suma, Portugal tem manifestar, muitas vezes assertiva-
mente, a sua “existência” para que o país de montante, frequentemente enredado 
em dinâmicas autonómicas muito complexas e assolado por condições climáti-
cas, é necessário reconhecê-lo, mais adversas, considere que um diálogo de igual 
para igual com Portugal deve fazer parte da sua já bem complexa “equação”. A 
experiência mostra, contudo, que há uma caminho que pode (e deve!) ser feito, 
trazendo a este complexo domínio, um espírito de fraternidade e respeito mútuo 
que vigora em muitas instâncias e em várias áreas. 
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