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Recursos Hídricos

Funções

Usos

do Litoral e Interiores

Águas costeiras
Estuários
Praias
Albufeiras
Zonas húmidas e protegidas
Rios, ribeiras e canais
Leitos e margens
Aquíferos

Aprovisionamento
Regulação
Cultural
Suporte

Agricultura
Consumo humano
Energia
Indústria
Turismo
Navegação e recreio
Paisagem
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Atribuições

Licenciamento

Fiscalização

a) Elaborar e executar os Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas e os Planos
Específicos de Gestão das Águas e definir e aplicar os programas de medidas
b) Decidir sobre a emissão e emitir os títulos de utilização dos recursos hídricos e
fiscalizar o cumprimento da sua aplicação
c) Realizar a análise das características da respectiva Região Hidrográfica e das
incidências das actividades humanas sobre o estado das águas, bem como a análise
económica das utilizações das águas, e promover a requalificação dos recursos hídricos e
a sistematização fluvial
d) Elaborar os Planos de Ordenamento da Orla Costeira e os Planos de Ordenamento dos
Estuários na área da sua jurisdição e elaborar ou colaborar na elaboração dos Planos de
Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas
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Atribuições

Gestão de infraestruturas

e) Estabelecer na região hidrográfica a rede de monitorização da qualidade da água e
elaborar e aplicar o respectivo programa de monitorização de acordo com os
procedimentos e a metodologia definidos pela Autoridade Nacional da Água;
f) Aplicar o regime económico e financeiro nas bacias hidrográficas da área de jurisdição,
fixar por estimativa o valor económico da utilização sem título, pronunciar-se sobre os
montantes dos componentes da taxa de recursos hídricos, arrecadar as taxas e aplicar a
parte que lhe cabe na gestão das águas das respectivas bacias ou regiões hidrográficas
g) Elaborar o registo das zonas protegidas e identificar as zonas de captação destinadas
a água para consumo humano
h) Prosseguir as demais atribuições referidas na Lei da Água e respectiva legislação
complementar

COMPETÊNCIAS

Atribuições

Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH)
Planos de Ordenamento Orla Costeira (POOC)
Planos de Ordenamento de Estuário (POE)
PMOT (PDM, PU, PP)
Avaliações Ambientais Estratégicas (AAE)
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
Estudo de Incidência Ambiental (EIA)
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a) Elaborar e executar os Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas e os Planos Específicos de Gestão das
Águas e definir e aplicar os programas de medidas
b) Licenciamento
Decidir sobre a emissão e emitir os títulos de utilização dos recursos hídricos e fiscalizar o cumprimento da
sua aplicação
c) Realizar a análise das características da respectiva Região Hidrográfica e das incidências das actividades
humanas sobre o estado das águas, bem como a análise económica das utilizações das águas, e promover a
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dos recursos hídricos e a sistematização fluvial
d) Elaborar os Planos de Ordenamento da Orla Costeira e os Planos de Ordenamento dos Estuários na área da
sua jurisdição e elaborar ou colaborar na elaboração dos Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas
Públicas
Monitorização
e) Estabelecer na região hidrográfica a rede de monitorização da qualidade da água e elaborar e aplicar o
respectivo programa de monitorização de acordo com os procedimentos e a metodologia definidos pela
Autoridade Nacional da Água;

Gestão de infra-estruturas

g) Elaborar o registo das zonas protegidas e identificar as zonas de captação destinadas a água para consumo
humano
f) Aplicar o regime económico e financeiro nas bacias hidrográficas da área de jurisdição, fixar por estimativa o
Planeamento
valor
económico da utilização sem título, pronunciar-se sobre os montantes dos componentes da taxa de
recursos hídricos, arrecadar as taxas e aplicar a parte que lhe cabe na gestão das águas das respectivas bacias
ou regiões hidrográficas
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Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)

Programa Nacional de Política de
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Planos e Programas Sectoriais
(com impactes significativos sobre as águas)

Medidas de protecção e
valorização
PEAASAR II,
PNUEA,
PNBEPH,…
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Introdução

SI.ADD

Introdução

A ARH do Norte, o governança digital, o planeamento e a gestão de recursos
hídricos;
O projecto de desenvolvimento do SI.ADD para ARH Norte:
i.incorpora a complexidade da gestão dos recursos hídricos;
ii.assume carácter estratégico e resultados operacionais de curto prazo;
iii.apresenta uma natureza modular, escalar e evolutiva;
WEBSI(G) corporativo, que resulta e apoia projectos/actividades internas,
elemento contribuinte para outros SI(G) temáticos e territoriais no quadro do
desenvolvimento das Infra-estruturas de Dados Espaciais;
Hierarquização das intervenções a realizar (SIG de apoio aos PGRH, inventário
de títulos/infra-estruturas e licenciamento).

SI.ADD

Introdução

Iniciativa de coordenação e apoio técnico de responsabilidade centralizada e
execução articulada com contratualização de resultados por um conjunto de
entidades.
Princípios e actividades transversais:
Reunião, avaliação, documentação, comunicação, divulgação, formação;
Associadas à:
Participação , capacitação individual e autonomia institucional;
Desenvolvimento de um sistema com diversos projectos convergentes de
âmbito e programação específica.

Projectos e actividades

SI.ADD

SAMA
SIARL

Coordenação
Coordenação (ARH
(ARH do
do Norte,
Norte, I.P.)
I.P.)
Núcleo
Núcleo de
de Apoio
Apoio Técnico
Técnico

PGRH
PGRH
POE
POE
POA
POA

Sistema de Informação e Apoio à Decisão

Coordenação e gestão de projecto SIG ARH Norte
Base tecnológica
BD geográficas
(referência e
temáticas)

GEOPORTAL

Inventário ,
licenciamento,
Modelação

Modelos de
dados
e WISE

Áreas
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temáticas
temáticas
-- Território
Território
-- Rec.
Rec. hídricos;
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-- ……….
……….
-- Actividade
Actividade
económica;
económica;
-- AAE,
AAE, EIA,
EIA,
AIA
AIA
-- Part.
Part. pública;
pública;
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Projectos e actividades

Avaliação e apoio ao desenvolvimento do sistema, bases de dados
geográficas e suporte cartográfico ao PGRH [IPVC];
Concepção e instalação da base tecnológica do SI.ADD [ESRI];
Concepção e desenvolvimento dos modelos de dados e aplicações de relato de
estado (interna e WISE) dos recursos hídricos [LNEC];
Bases dados e aplicação para inventário/cadastro de infra-estruturas e
utilizações dos recursos hídricos [SIG 2000];
Desenvolvimento e instalação de aplicações informáticas de licenciamento e
fiscalização de recursos hídricos [CHIMP];

Componentes e arquitectura
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Desenvolvimento das actividades

Avaliação e apoio ao desenvolvimento do sistema, bases de dados geográficas e
suporte cartográfico ao PGRH [IPVC];
Avaliação, programação e planeamento do Sistema de Informação da ARH
do Norte, I. P.
Diagnóstico e acompanhamento ao desenvolvimento do SI.ADD;
Produção e organização de bases de informação geográfica;
Apoio à elaboração dos PGRH e actividades da ARH do Norte.

SI.ADD

Desenvolvimento das actividades

Avaliação e apoio ao desenvolvimento do sistema, bases de dados geográficas e
suporte cartográfico ao PGRH [IPVC];
Desenvolvimento da
actividades e tarefas)

arquitectura

de

negócio

(competências

SI.ADD

Desenvolvimento das actividades

Avaliação e apoio ao desenvolvimento do sistema, bases de dados geográficas e
suporte cartográfico ao PGRH [IPVC];
Apoio técnico à concepção, desenvolvimento e experimentação do sistema;
Apoio à documentação, comunicação e capacitação interna (reunião dos
elementos associados aos modelos e relatórios de auto-avaliação, integração dos
relatórios de progresso e relatórios finais);
Plano de manutenção e sustentabilidade;
Contribuir para a integração das bases nos modelos de dados do SI.ADD e no
respectivo (geo)portal;
Desenvolver os modelos gráficos (layouts) para a produção das saídas gráficas;
Apoiar operações de análise espacial;
Integrar o Núcleo de Apoio Técnico do PGRH.
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Desenvolvimento das actividades

Avaliação e apoio ao desenvolvimento do sistema, bases de dados geográficas e
suporte cartográfico ao PGRH [IPVC];
Conceptualização, experimentação e validação das metodologias de reunião
das bases de dados temáticas (partilha, interoperabilidade,
espacialização,….);
Reunião, actualização e organização da informação geográfica relevante para
o PGRH-Norte e actividades da ARH do Norte (datawarehouse);
Avaliação da qualidade e produção de meta-informação para todas as bases
de dados geográficas (ISO 19115 e 19139; MIG e WISE Metadata profiles);
Integração e transformação das bases nos modelos de dados (UML;
geodatabases…).
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Desenvolvimento das actividades

Concepção e instalação da base tecnológica do SI.ADD [ESRI]
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Desenvolvimento das actividades

Concepção e desenvolvimento dos modelos de dados e aplicações de relato de
estado (interna e WISE) dos recursos hídricos [LNEC];
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Concepção e desenvolvimento dos modelos de dados e aplicações de relato de
estado (interna e WISE) dos recursos hídricos [LNEC];
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Concepção e desenvolvimento dos modelos de dados e aplicações de relato de
estado (interna e WISE) dos recursos hídricos [LNEC];
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Desenvolvimento das actividades

Concepção e desenvolvimento dos modelos de dados e aplicações de relato de
estado (interna e WISE) dos recursos hídricos [LNEC];
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Desenvolvimento das actividades

Concepção e desenvolvimento dos modelos de dados e aplicações de relato de
estado (interna e WISE) dos recursos hídricos [LNEC];
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Desenvolvimento das actividades

Bases dados e aplicação para inventário/cadastro de infra-estruturas e
utilizações dos recursos hídricos [SIG 2000];
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Bases dados e aplicação para inventário/cadastro de infra-estruturas e
utilizações dos recursos hídricos [SIG 2000];
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Desenvolvimento das actividades

Desenvolvimento e instalação de aplicações informáticas de licenciamento e
fiscalização de recursos hídricos [CHIMP];
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Visão. Missão

CONCLUSÕES

Considerações finais

Este SI(G) assume um carácter modular e colaborativo com aplicações
transversais ao quadro orgânico, à missão e funções da ARH do Norte,
desde o planeamento e gestão de recursos hídricos, à cooperação
institucional.
Os factores críticos de sucesso:
i.a complexidade de gestão/articulação organizacional e funcional de um número
alargado de projectos paralelos e participantes envolvidos;
ii.o nível de colaboração com outras instituições parceiras de nível (inter)nacional
no quadro das IDE, da formação de redes de conhecimento e trabalho;
iii.os futuros custos de adaptação internos resultantes da introdução da inovação
tecnológica e metodológica e da respectiva adequação à (re)organização institucional;
iv.e a capacidade de disseminação do projecto e de garantia de continuidade, da
utilidade dos produtos e da aplicação das experiências formadas.

CONCLUSÕES

Considerações finais

No final destes projectos, pretende-se que o SI.ADD seja um elemento de
gestão e eficiência interna, mas também promotor da proposta, da
capacidade de resposta e um elemento central na capacitação interna
e comunicação da instituição.
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