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5 | Objetivos 

5.1 | Introdução 
Os Objetivos Estratégicos e os Objetivos Ambientais pretendem responder às disposições constantes na Diretiva 

Quadro da Água (DQA), com o propósito último de alcançar o Bom Estado das águas para cada ilha (correspondendo 

“ilha” à unidade de sub-bacia hidrográfica) e servindo de base ao estabelecimento de medidas relativas às massas de 

superfície e subterrâneas abrangidas pela referida Diretiva.  

O seu papel central no processo de planeamento é também consubstanciado por representarem os compromissos que 

se assumem com a aprovação e posterior implementação do Plano (Figura 5.1.1). 

 

Figura 5.1.1 | Pontos focais dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. 

 

A Portaria n.º 1284/2009, de 19 de outubro, que procede à definição dos conteúdos a observar quando da elaboração 

dos planos de gestão de bacia hidrográfica, refere concretamente no que respeita à Parte 5 – Objetivos que devem ser 

apresentados: os objetivos estratégicos e os objetivos estabelecidos para a região hidrográfica e massas de água ou 

grupos de massas de água, nos termos dos artigos 1.º e 45.º a 47.º do Decreto -Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e 
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(…) as situações de aplicação da prorrogação de prazos e derrogação de objetivos ambientais, nos termos dos artigos 

50.º a 52.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água – LA), nomeadamente os objetivos ambientais e outros 

objetivos previstos nos artigos 45.º a 47.º e 1.º, respetivamente. 

Os objetivos estratégicos e ambientais baseiam-se, assim, nos princípios gerais dispostos nos artigos 45.º a 49.º da LA, 

como referido anteriormente, e respondem às necessidades levantadas ao longo de todo o processo de avaliação, 

caracterização e planeamento da RH9, assim como têm em consideração todas as especificidades decorrentes da 

realidade insular da RH9. 

Assim sendo, foi primeiramente realizada, para os objetivos estratégicos e ambientais definidos no âmbito do PGRH-

Açores 1º ciclo e 2.º ciclo, a avaliação do cumprimento destes objetivos com base na implementação/execução das 

medidas e em função dos indicadores (evolução e metas). Importa ainda no caso de os objetivos ambientais referir que 

a análise efetuada teve também em consideração a evolução do estado das massas de água. 
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5.2 | Objetivos estratégicos 
 

5.2.1 | Quadro de Referência Estratégico 

As políticas setoriais que integram o processo de planeamento de gestão dos recursos hídricos constituem a base legal 

que define, através dos seus objetivos, os eixos sobre os quais se deve reger a política regional no que respeita aos 

recursos hídricos. Assim, estes referenciais (estratégias, planos e programas) e os respetivos objetivos, setoriais e 

específicos, constituem-se como ferramentas que permitem obter uma visão estratégica com foco no âmbito a que se 

aplicam. 

Assim, foram considerados como instrumentos relevantes e orientadores os objetivos constantes dos seguintes 

referenciais (por ordem descendente de hierarquia): 

• Referenciais Internacionais 

• Política Agrícola Comum (PAC) 

• Referenciais Nacionais 

• Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC) (em vigor até 2029); 

• Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030); 

• Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 (ENM 2021-2030); 

• Plano Nacional da Água (PNA); 

• Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) (em vigor até 2020); 

• Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P -3AC); 

• Alteração do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (Alteração 

PNPOT). 

• Referenciais Regionais 

• Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores (PROTA); 

• Plano Regional da Água (PRA) (em processo de alteração);  

• Estratégia Regional para o Mar dos Açores (em elaboração); 

• Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Autónoma dos Açores (PGRIA) (em 

elaboração do 2.º ciclo); 

• Plano Sectorial da Rede Natura 2000 da RAA; 
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• Programa Regional para as Alterações Climáticas dos Açores (PRAC); 

• Relatório inicial da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (posteriormente atualizada pelo 2.º 

Ciclo da DQEM (2018-2024) sem que, contudo, tenham sido alterados os objetivos iniciais);  

• Revisão do Programa de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores (aguarda 

aprovação); 

• Plano de Gestão de Secas e Escassez dos Açores (PGSE-Açores) (em elaboração); 

• Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC); 

• Planos de Ordenamento das Bacias Hidrográficas de Lagoas (POBHL); 

• Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida da Cultura da Vinha da Ilha do Pico 

(POPPVIP).  

Importa referir que foi ainda considerado como referencial estratégico a Estratégia Nacional para os Efluentes 

Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI) que, apesar de não se estender legalmente à RAA, e existir nesta região o 

Decreto Legislativo Regional n.º 16/2007/A, de 9 de julho, que apenas estabelece algumas orientações de boas práticas 

relativamente aos efluentes da agropecuária das explorações bovinas, considera-se como sendo relevante neste setor, 

pelo caráter que assume. Assim, esta estratégia e os seus objetivos serão tidos em consideração como uma referência 

estratégica em representação do setor dos efluentes agropecuários e agroindustriais neste Plano.  

Relativamente à Política Agrícola Comum (PAC), entre 2021 e 2022 encontra-se em vigor um regulamento de 

transição que prorroga a maior parte das regras da PAC em vigor durante 2014-2020, assegurando simultaneamente 

uma transição para o futuro quadro dos planos estratégicos da PAC. Também nesta altura serão aprovados os Planos 

Estratégicos da PAC que deverão ser executados em todos os países da UE a partir de 1 de janeiro de 2023 e que 

incluindo as medidas de apoio para se alcançarem os objetivos específicos da UE para a futura PAC. Estes planos 

estratégicos da PAC combinarão os instrumentos de apoio da PAC financiados pelo FEAGA - pagamentos diretos e 

intervenções setoriais e pelo FEADER – intervenções do desenvolvimento rural. Assim, apesar de se constituir um 

relevante instrumento estratégico, no que concerne ao setor Agrícola, não está atualmente em vigor. 

Tal como referido anteriormente na Parte 1 do presente PGRH-Açores, destaca-se em particular neste ponto o 

referencial e orientações que resultaram da alteração do PRA uma vez que o seu processo de alteração resulta de um 

conjunto de vetores, como por exemplo, os novos conceitos e processos de planeamento de recursos hídricos e de 

organização territorial e a divisão do território em regiões hidrográficas, num quadro de instrumentos de gestão 

constituído por planos de gestão de bacia hidrográfica e por planos específicos de gestão de águas, e que estabelecem 

novos referenciais relativamente ao contexto que enquadrou a elaboração do PRA ainda em vigor. 

Assim, considerando que a alteração do PRA resultou num ajuste dos seus conteúdos e abordagem ao atual quadro, 

metas, instrumentos e ferramentas existentes a nível europeu, nacional e regional, no domínio da gestão dos recursos 

hídricos, como é o caso da dos PGRH, este assumirá um foco estratégico ao nível da programação e planeamento da 

gestão dos recursos hídricos na RAA, através da definição das linhas de orientação estratégicas e objetivos 



 

 

                           11 
    

PGRH-AÇORES 2022-2027 
Relatório Técnico | Objetivos 

estruturantes a alcançar a nível regional e cuja “materialização” deverá concretizar-se em instrumentos de planeamento 

com foco operacional - PGRH-Açores, PGRIA ou outros, como o plano regional de gestão de secas e escassez, que 

venham a surgir a nível setorial ou de gestão territorial local. 

Em suma, o PRA define as estratégicas, orientações e metas e o PGRH é um dos planos que deverá apresentar 

medidas para as concretizar. 

De salientar que estes referenciais constituem elementos dinâmicos, o que salienta a importância de o planeamento de 

recursos hídricos corresponder a um processo cíclico e continuo, com sucessivas interações. 

5.2.2 | Objetivos estratégicos por área temática 

A definição dos objetivos estratégicos do PGRH-Açores 2022-2027 foi consubstanciada e suportada pela análise aos 

diferentes referenciais estratégicos apresentados anteriormente e respetivos objetivos estratégicos, e estes foram 

estruturados de acordo com as áreas temáticas de análise definidas no âmbito do presente Plano: 

• AT1 – Qualidade da água; 

• AT2 – Quantidade de água; 

• AT3 – Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico; 

• AT4 – Quadro económico e financeiro; 

• AT5 – Quadro institucional e normativo; 

• AT6 – Monitorização, investigação e conhecimento; 

• AT7 – Comunicação e governança. 

5.2.2.1 | AT1 - Qualidade da água 

A área temática Qualidade da água aborda a necessidade de garantir os níveis de qualidade dos recursos hídricos com 

a sua sustentabilidade a longo prazo e com a satisfação das necessidades de água. Assim, os objetivos dos referenciais 

estratégicos considerados, associados à presente área temática, são (Quadro 5.2.1): 

Quadro 5.2.1 | Objetivos da área temática “Qualidade da água” 

Objetivo Prazo Referencial 

Ajudar na luta contra as alterações climáticas e na gestão sustentável dos recursos 
naturais 

2013 - 2022 PAC 

100% Massas de águas superficiais interiores com Estado igual ou superior a Bom (OE)  2030 PRA 

100% Massas de água superficiais costeiras com Estado igual ou superior a Bom (OE) 2030 PRA 

100% Massas de água superficiais de transição com Estado igual ou superior a Bom 
(OE)  

2030 PRA 

100% Massas de água subterrâneas com Estado igual ou superior a Bom (OE) 2030 PRA 

E Passar a M ou M manter M a Qualidade trófica das lagoas (com exceção da Lagos 
Funda (FLO) e Furnas (SMG) (OE) 

2030 PRA 

100% Excelente Qualidade das Águas Balneares (OE) 2030 PRA 

100% Massas de águas associadas a áreas protegidas no âmbito da RN2000 com 
Estado igual ou superior a Bom (OE) 

2030 PRA 
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Objetivo Prazo Referencial 

100% Massas de águas associadas a Zonas Vulneráveis com Estado igual ou superior 
a Bom (OE) 

2030 PRA 

85% População servida por sistemas de drenagem de águas residuais (OR) 2030 PRA 

85% População servida por sistemas de tratamento adequado de águas residuais (OR) 2030 PRA 

Redefinição das metas de atendimento dos serviços de drenagem e tratamento de 
águas residuais urbanas (OR) 

2030 PRA 

Facilitar o Acesso a Água Potável 2030 ENM 2021-2030 

Proteger e preservar o meio marinho, impedir a sua deterioração ou, quando exequível, 
restaurar os ecossistemas marinhos nas áreas afetadas (OR) 

- DQEM 

Prevenir e reduzir as entradas no meio marinho, a fim de eliminar progressivamente a 
poluição tal como definida no ponto 8 do artigo 3.º, por forma a assegurar que não haja 
impactos ou riscos significativos para a biodiversidade marinha, para os ecossistemas 
marinhos, para a saúde humana e para as utilizações legítimas do mar (OR) 

- DQEM 

Consolidar a SNAC e promover a sua gestão partilhada 2018 - 2030 ENCNB 

Assegurar que as espécies (flora e fauna) e os habitats protegidos melhoram o seu 
estado de conservação ou tendência populacional 

2019 - 2025 ENCNB 

Garantir a utilização sustentável dos recursos em águas interiores e sistemas fluviais 2030 ENCNB 

Reforço e recuperação da vegetação ripícola Águas superficiais 2020 PRAC 

Controlo de espécies exóticas 2020 PRAC 

Legenda: OE – Objetivo de Estado, OR – Objetivo de Resposta. 

 

Importa referir que a anterior PAC tinha orientações estratégicas também nível da monitorização, investigação e 

conhecimento com contributo nomeadamente sob o uso sustentável da água e a sua qualidade. E neste sentido, tal 

como referido no ponto 5.2.1, prevê-se uma continuidade das intenções da futura PAC. 

Assim, tendo em consideração os objetivos estratégicos relativos à área temática Qualidade da Água, foram definidos 

os objetivos estratégicos específicos do PGRH-Açores 2022-2027: 

− RH9_OE_001 – Proteger as massas de águas subterrâneas e superficiais (interiores e 

costeiras) no que respeita à sua qualidade, para garantir a respetiva conservação e 

melhoria; 

− RH9_OE_002 – Garantir a proteção das origens de água e dos ecossistemas 

associados; 

− RH9_OE_003 – Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem 

superficial e subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para uma utilização 

sustentável, equilibrada e equitativa da água; 

− RH9_OE_004 – Abordagem combinada. 

Importa referir ainda que o objetivo estratégico RH9_OE_003, previsto no artigo 1.º da LA (tal como prevê a Portaria n.º 

1284/2009, de 19 de outubro), visa garantir a qualidade e quantidade de água na origem até 2015, e é assegurado 

pelos objetivos/medidas: 
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• Garantir a proteção das origens de água e dos ecossistemas (objetivo RH9_OE_002, da presente 

área temática); 

• Promover o consumo sustentável dos recursos hídricos (objetivo RH9_OE_003 da área temática 

seguinte, AT2); 

• Promover a delimitação de perímetros de proteção das captações para consumo humano (objetivo do 

PRA e especificamente assegurado pelo programa de medidas do presente plano;  

• Assegurar a quantidade de água na origem de forma a garantir o nível de atendimento de 95% às 

populações e o desenvolvimento das atividades económicas, mesmo para períodos mais secos e 

promover o aumento da capacidade de reserva nos sistemas públicos de abastecimento de água de 

acordo com a dimensão dos aglomerados (objetivo RH9_OE_003 da área temática seguinte, AT2). 

O objetivo RH9_OE_004 definido para responder ao artigo 53.º da LA, relativo à necessidade de uma Abordagem 

combinada, pretende garantir que a legislação aplicável às descargas para águas superficiais é assegurada. 

O artigo 10.º da DQA estabelece que os Estados-membros devem assegurar que as descargas para os meios hídricos 

de superfície estarão sujeitas a um controlo com base no princípio da “abordagem combinada”, que consiste na 

implementação de controlos de emissão baseados nas melhores técnicas disponíveis, em valores-limite de emissão ou 

nas melhores práticas ambientais.  

A Figura 5.2.1 destaca as principais diretivas comunitárias que mais diretamente se relacionam com a gestão da água e 

para as quais os o modelo instrumental do PRA e da gestão de recursos hídricos de um modo geral na RAA devem 

procurar conciliar-se e contribuir sempre que possível, especialmente a nível estratégico, de metas e objetivos. 

 

Figura 5.2.1 | Articulação entre o modelo instrumental da gestão estratégica de recursos hídricos e as normas comunitárias 
mais relevantes. 
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Sempre que uma norma de qualidade, quer estabelecida no âmbito da DQA, quer nas Diretivas incluídas no Anexo IX 

(i.e. Diretivas-filhas da Diretiva 76/464/CEE), ou ainda noutra legislação comunitária, exija condições mais exigentes do 

que aquelas resultantes da aplicação dos controlos de emissões especificados nas Diretivas referidas no artigo 10.º, 

devem ser estabelecidos controlos de emissões mais restritivos. 

5.2.2.2 | AT2 - Quantidade de água 

A área temática Quantidade de Água aborda a necessidade de racionalização da procura de água em função dos 

recursos disponíveis e das perspetivas de evolução socioeconómica bem como no que respeita ao garantir o 

abastecimento de água às populações e agentes económicos presentes na RH9, bem como a melhoria dos serviços de 

abastecimento de água e dos sistemas de drenagem e tratamento de água residuais, aumentando a eficácia dos 

mesmos. Deste modo, os objetivos dos referenciais estratégicos considerados associados à presente área temática, 

são (Quadro 5.2.2): 

Quadro 5.2.2 | Objetivos da área temática “Quantidade de água” 

Objetivo Prazo Referencial 

Ajudar na luta contra as alterações climáticas e na gestão sustentável dos recursos 
naturais 

2013 - 2022 PAC 

100% de água segura (OE) 2025 - 2030 PRA 

100% de origens de água com perímetros de proteção implementados (OR) 2030 PRA 

100% de população servida por sistemas de abastecimento (OR) 2030 PRA 

10% de perdas nos sistemas de abastecimento de água (OR) 2030 PRA 

100% de avaliação satisfatória na ocorrência de falhas no abastecimento (OR) 2030 PRA 

80% de consumo urbano: atingir uma eficiência de utilização da água (OR) 2030 PRA 

80% Consumo turístico: atingir uma eficiência de utilização da água (OR) 2030 PRA 

65% Consumo agrícola / agropecuário: atingir uma eficiência de utilização da água (OR) 2030 PRA 

75% Consumo de água na agropecuária por rede separativa (OR) 2030 PRA 

15% de reutilização de águas residuais tratadas (OR) 2030 PRA 

60% de reutilização de águas pluviais na indústria e agricultura/pecuária (m3 reutilizados 
/ m3 recolhidos) (OR) 

2030 PRA 

20% de redução do consumo de água na indústria (OR) 2030 PRA 

60% Redução dos custos ambientais e de escassez (OR) 2030 PRA 

1 Planos de Gestão de Secas e Escassez regional e 1 Plano de Gestão de Secas e 
Escassez setorial (agricultura e pecuária) (OR) 

2030 PRA 

19 Planos de Segurança da Água (OR) 2030 PRA 

Consumo urbano: atingir uma eficiência de utilização da água de 80%, atendendo à 
eficiência de utilização da água continental, no ano de referência do PNUAE, de cerca 
60%. Importa referir que são espectáveis variações à escala regional e local  

2015 PNUEA 

Consumo agrícola: atingir uma eficiência de utilização da água de 65%, atendendo à 
eficiência de utilização da água continental, no ano de referência do PNUAE, de cerca 
60%. Importa referir que são espectáveis variações à escala regional e local 

2015 PNUEA 

Consumo industrial: atingir uma eficiência de utilização da água de 85%, atendendo à 
eficiência de utilização da água continental, no ano de referência do PNUAE, de cerca 
60%. Importa referir que são espectáveis variações à escala regional e local 

2015 PNUEA 

Criar um modelo de gestão que salvaguarde e respeite a matriz e identidade social e 
cultural, minimizando potenciais efeitos adversos da atividade turística sobre a população 
e modo de vida (AP_BT_11 - Desenvolvimento de campanhas para proposta de projetos 
de promoção e implementação da eficiência no consumo de recursos (hídricos e 
energéticos) pelo sector do turismo). 

2019-2020 POTRAA 

Requalificar os sistemas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais 
urbanas e assegurar a proteção da integridade infraestrutural e sua operacionalidade em 
situações de ocorrência de eventos extremos. 

2020-2039 

2040-2099 
PRAC 

Legenda: OE – Objetivo de Estado, OR – Objetivo de Resposta 
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Importa referir que a anterior PAC tinha orientações estratégicas também nível da monitorização, investigação e 

conhecimento com contributo nomeadamente sob o uso sustentável da água e a sua qualidade. E neste sentido, tal 

como referido no ponto 5.2.1, prevê-se uma continuidade das intenções da futura PAC. 

Assim, tendo em consideração os objetivos estratégicos relativos à área temática Quantidade da Água, foi definido o 

objetivo estratégico específico do PGRH-Açores 2022-2027: 

− RH9_OE_005 – Promover o consumo sustentável dos recursos hídricos, assegurando 

uma gestão eficaz e eficiente da oferta e da procura desses recursos (este objetivo, em 

conjunto com o objetivo RH9_OE_002 da AT1, contribui para o alcance do objetivo 

RH9_OE_003 da AT1 Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de 

origem superficial e subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para uma 

utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água). 

5.2.2.3 | AT3 - Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico 

A área temática Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico aborda a necessidade de proteção, conservação e 

valorização do domínio hídrico, no que respeita quer à necessidade de proteção das origens quer à proteção e resposta 

a situações associadas aos riscos naturais e antropogénicos da área de intervenção. Deste modo, os objetivos dos 

referenciais estratégicos considerados associados à presente área temática, são apresentados no Quadro 5.2.3. 

Quadro 5.2.3 | Objetivos da área temática “Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico” 

Objetivo Prazo Referencial 

Ajudar na luta contra as alterações climáticas e na gestão sustentável dos recursos naturais 2013 - 2022 PAC 

0 Bacias hidrográficas com zonas críticas à ocorrência de cheias fluviais (OE) 2030 PRA 

0 Zonas críticas à ocorrência de inundações costeiras (OE) 2030 PRA 

Grau de artificialização da costa na ordem dos: Artificial: 12,0%, Semiartificial: 25,0%, 
Seminatural: 55,0% e Natural: 8,0% (OE) 

2030 PRA 

11 Bacias hidrográficas com sistemas de monitorização e alerta de cheias (OR) 2030 PRA 

9 POOC com medidas de reabilitação /renaturalização e proteção costeira definidas / 
implementadas (OR) 

2030 PRA 

15% de diminuição do grau de artificialização da costa (OR) 2030 PRA 

100% dos concelhos com cadastro de infraestruturas hidráulicas georreferenciado (OR) 2030 PRA 

Combater as Alterações Climáticas e a Poluição e Restaurar os Ecossistemas 2030 
ENM 2921-

2030 

Conservar e valorizar os recursos e o património natural, paisagístico e cultural 
Curto prazo/ 
médio/ longo 

prazo 
ENGIZC 

Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactes de natureza ambiental, social e 
económica 

Médio/longo 
prazo 

ENGIZC 

Promover o desenvolvimento sustentável de atividades geradoras de riqueza e que 
contribuam para a valorização de recursos específicos da zona costeira 

Médio/longo 
prazo 

ENGIZC 

Programar e executar intervenções de conservação e de recuperação de espécies (fauna e 
flora) e habitats ao nível nacional 

2020 - 2030 ENCNB 

Reforçar a prevenção e controlo de espécies exóticas invasoras a nível nacional e no quadro 
da EU. 

2020 ENCNB 

Proteger e preservar o meio marinho, impedir a sua deterioração ou, quando exequível, 
restaurar os ecossistemas marinhos nas áreas afetadas 

- DQEM 

Prevenir e reduzir as entradas no meio marinho, a fim de eliminar progressivamente a 
poluição tal como definida no ponto 8 do artigo 3.º, por forma a assegurar que não haja 
impactos ou riscos significativos para a biodiversidade marinha, para os ecossistemas 
marinhos, para a saúde humana e para as utilizações legítimas do mar. 

- DQEM 
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Objetivo Prazo Referencial 

Criação de reservatórios para armazenamento de água para garantir disponibilidade de água 
sem sobrecarga dos recursos naturais em períodos de escassez 

2020 PRAC 

Elaboração de um plano de gestão de secas e escassez considerando os cenários de 
alterações climáticas 

2020 -2039 PRAC 

Assegurar a articulação estratégica com os instrumentos de ordenamento e planeamento do 
território, de recursos hídricos e de emergência na RH9 

- PGRIA 

Assegurar a proteção das populações, das atividades económicas, do património natural e 
construído e do ambiente face a eventos de cheias 

- PGRIA 

Adotar uma abordagem preventiva para reduzir a possibilidade de ocorrência de 
consequências adversas de cheias 

- PGRIA 

Planear e operacionalizar um sistema de monitorização e alerta de cheias - PGRIA 

Sensibilizar, informar e incrementar a perceção das populações face aos riscos de ocorrência 
de inundações 

- PGRIA 

Incrementar o conhecimento específico sobre os riscos de ocorrência de inundações na RH9 - PGRIA 

Legenda: OE – Objetivo de Estado, OR – Objetivo de Resposta 

Assim, tendo em consideração os objetivos estratégicos relativos à área temática Gestão de riscos e valorização do 

domínio hídrico, foram definidos os objetivos estratégicos específicos do PGRH-Açores 2022-2027: 

− RH9_OE_006 – Prevenir as pressões com vista à redução e minimização dos riscos 

associados às atividades antropogénicas que possam resultar em poluição acidental dos 

recursos hídricos, de forma direta ou indireta; 

− RH9_OE_007 – Prevenir as pressões com vista à redução e minimização dos riscos 

associados a fenómenos sísmicos, vulcânicos e hidrológicos; 

−  RH9_OE_008 – Adotar medidas de adaptação e boas práticas associadas aos riscos 

com origem em fenómenos naturais; 

− RH9_OE_009 – Mitigar os efeitos das inundações e das secas. 

Este último objetivo estratégico responde ao estabelecido no artigo 1.º da LA (tal como prevê a Portaria n.º 1284/2009, 

de 19 de outubro), alínea e). E, neste sentido importa referir a sua relevância no sentido de, por um lado, se traduzir 

num veículo que visa assegurar a proteção das massas de água face a situações de secas e, por outro, a situações de 

inundações, matéria vertida no Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, que transpõe para ordem jurídica interna a 

Diretiva n.º 2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, estabelece os objetivos para mitigar os efeitos das 

inundações, nomeadamente: 

• Definir as unidades de gestão; 

• Efetuar a avaliação preliminar de riscos de inundações; 

• Propor as zonas de riscos potenciais significativos de inundações; 

• Elaborar as cartas de zonas inundáveis para áreas de risco e as cartas de risco de inundações; 

• Elaborar e implementar os planos de gestão de riscos de inundações. 
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5.2.2.4 | AT4 - Quadro económico e financeiro 

A área temática Quadro económico e financeiro, visa assegurar a gestão dos recursos hídricos como um bem 

económico de natureza pública, aplicando instrumentos que permitam internalizar todos os custos decorrentes da sua 

utilização. Deste modo, os objetivos dos referenciais estratégicos considerados, associados à presente área temática, 

são (Quadro 5.2.4): 

Quadro 5.2.4 | Objetivos da área temática “Quadro económico e financeiro” 

Objetivo Prazo Referencial  

O sector agrícola deverá auxiliar na luta contra as alterações climáticas e na gestão 
sustentável dos recursos naturais 

2013 - 2022 PAC 

75% Internalização dos custos totais no sistema tarifário (OR) 2030 PRA 

75% Nível de recuperação de custos nos serviços de saneamento de águas residuais (OR) 2030 PRA 

100 % Implementação da Taxa de Recursos Hídricos pelas Entidades Gestoras (OR) 2030 PRA 

100% Aplicação da recuperação dos custos ambientais e de escassez pelas Entidades 
Gestoras (OR) 

2030 PRA 

100% Aplicação de tarifários familiares para agregados familiares numerosos pelas 
Entidades Gestoras (OR) 

2030 PRA 

100% Aplicação de tarifários especiais para situações de carência económica pelas 
Entidades Gestoras (OR) 

2030 PRA 

Evidenciar a economia da biodiversidade e dos ecossistemas, em particular o seu papel 
para o desenvolvimento sustentável e qualidade de vida 

2025 - 2030 ENCNB 

Aumentar o investimento público em conservação da natureza e biodiversidade 2021 -2030 ENCNB 

Assegurar uma aplicação coerente dos sistemas de incentivos e subsídios com os 
objetivos de conservação e utilização sustentável da biodiversidade 

2025 - 2030 ENCNB 

Consolidar o contributo dos instrumentos fiscais para a conservação da natureza e 
utilização sustentável da biodiversidade 

2022 - 2025 ENCNB 

Fomentar o Emprego e a Economia Azul Circular e Sustentável 2030 ENM 2021-2030 

Descarbonizar a Economia e Promover as Energias Renováveis e Autonomia Energética 2030 ENM 2021-2030 

Incentivar a Reindustrialização e Capacidade Produtiva e Digitalizar o Oceano 2030 ENM 2021-2030 

Legenda: OE – Objetivo de Estado, OR – Objetivo de Resposta 

 

Importa referir que a anterior PAC tinha orientações estratégicas também nível da monitorização, investigação e 

conhecimento com contributo nomeadamente sob o uso sustentável da água e a sua qualidade. E neste sentido, tal 

como referido no ponto 5.2.1, prevê-se uma continuidade das intenções da futura PAC. 

Assim, tendo em consideração os objetivos estratégicos relativos à área temática Quadro económico e financeiro, foi 

definido o objetivo estratégico específico do PGRH-Açores 2022-2027: 

− RH9_OE_010 – Promover a sustentabilidade dos recursos hídricos nas suas várias 

vertentes, nomeadamente a económica e financeira, com vista à otimização da gestão da 

água, no intuito de suportar uma política de gestão da procura tendo em consideração os 

critérios de racionalidade e equidade. 
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5.2.2.5 | AT5 - Quadro institucional e normativo 

A área temática Quadro institucional e normativo, assume como âmbito a otimização da coordenação intersectorial e 

institucional, de modo a assegurar a agilidade dos processos de gestão da água. Deste modo, os objetivos dos 

referenciais estratégicos considerados, associados à presente área temática, são (Quadro 5.2.5): 

Quadro 5.2.5 | Objetivos da área temática “Quadro institucional e normativo” 

Objetivo Prazo Referencial  

Cumprir os objetivos decorrentes do normativo nacional e comunitário. - 
Cumprir os objetivos decorrentes do 

normativo nacional e comunitário. 

100% de instrumentos de planeamento setoriais articulados com as Linhas 
de Orientação Estratégica e objetivos do PRA (OR) 

2030 PRA 

50% de diminuição dos processos de contraordenação ambiental levantados 
associados a recursos hídricos (OR) 

2030 PRA 

Garantir a integração dos objetivos de conservação da natureza e 
biodiversidade nos instrumentos de ordenamento, estratégias, planos e 
programas, assegurando a coerência de aplicação de regimes nas áreas 
classificadas e sua conectividade 

2020 - 
2030 

ENCNB 

Reforçar o cumprimento das normas legais de conservação da natureza e da 
biodiversidade 

2020 - 
2030 

ENCNB 

Reforçar a diplomacia verde e a participação nacional na governação 
internacional da biodiversidade 

2025-
2030 

ENCNB 

Legenda: OE – Objetivo de Estado, OR – Objetivo de Resposta 

Assim, tendo em consideração estes objetivos relativos à área temática Quadro institucional e normativo, foi definido o 

objetivo estratégico específico do PGRH-Açores 2022-2027: 

− RH9_OE_011 – Promover um quadro institucional e normativo capaz de assegurar o 

planeamento e a gestão integrada dos recursos hídricos. 

5.2.2.6 | AT6 - Monitorização, investigação e conhecimento 

A área temática Monitorização, investigação e conhecimento, aborda o desenvolvimento dos processos de aquisição de 

conhecimento, investigação e estudos aplicada sobre os sistemas hídricos. Deste modo, os objetivos dos referenciais 

estratégicos considerados associados à presente área temática, são (Quadro 5.2.6): 

Quadro 5.2.6 | Objetivos da área temática “Monitorização, investigação e conhecimento” 

Objetivo Prazo Referencial  

O setor agrícola deverá auxiliar na luta contra as alterações climáticas e na gestão 
sustentável dos recursos naturais 

2013 - 2022 PAC 

Representatividade da rede de monitorização das massas de água superficiais e 
subterrâneas (Superficiais interiores: 100%, Superficiais costeiras e de transição: 

70%, Subterrâneas: 60%) (OR) 

2030 PRA 

Adequabilidade da rede de monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas 
(Superficiais interiores: 80%, Superficiais costeiras e de transição: 

100%, Subterrâneas: 80%) (OR) 

2030 PRA 

Desenvolver mecanismos e redes de monitorização e observação 
Curto prazo 

(2012)* 
ENGIZC 

Reforçar a investigação e inovação orientada para as prioridades de política conservação 
da natureza, incluindo para a colmatação de lacunas de conhecimento de base 

2020 - 2025 ENCNB 

Garantir a estruturação de um sistema coerente e útil de monitorização continuada do 
estado de conservação dos valores naturais 

2025- 2030 ENCNB 
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Objetivo Prazo Referencial  

Promover o mapeamento e avaliação da condição dos ecossistemas e melhorar a sua 
capacidade de fornecer, a longo prazo, serviços mais relevantes para o bem-estar humano 

2020 - 2030 ENCNB 

Estimular o Conhecimento Científico, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação azul  2030 
ENM 2021-

2030 

Incrementar a Educação, Formação, a Cultura e Literacia do Oceano  
2030 

ENM 2021-
2030 

Alargamento da rede de monitorização automática do nível das massas de água 
superficiais a toda a RH9  

2020 -2039  PRAC 

Criar rede de monitorização automática da temperatura das lagoas monitorizadas no âmbito 
da DQA   

2020 -2039 PRAC 

Legenda: OE – Objetivo de Estado, OR – Objetivo de Resposta; * Apesar de estar previsto para 2012 a conclusão do desenvolvimento 
dos mecanismos e redes de monitorização e observação, deve ser considerado o cumprimento deste objetivo de forma contínua, tendo 
em conta que a ENGIZC continua em vigor e o objetivo não foi totalmente cumprido ainda. 

 

Importa referir que a anterior PAC tinha orientações estratégicas também nível da monitorização, investigação e 

conhecimento com contributo nomeadamente sob o uso sustentável da água e a sua qualidade. E neste sentido, tal 

como referido no ponto 5.2.1, prevê-se uma continuidade das intenções da futura PAC. 

Assim, tendo em consideração os objetivos estratégicos relativos à área temática Monitorização, investigação e 

conhecimento, foram definidos os objetivos estratégicos específicos do PGRH-Açores 2022-2027: 

− RH9_OE_012 – Promover o conhecimento e investigação sobre os recursos hídricos, 

proporcionando o aprofundamento do conhecimento técnico e científico; 

− RH9_OE_013 – Implementar e otimizar a rede de monitorização, de forma a construir 

um sistema de informação e vigilância relativo ao estado e utilizações do domínio hídrico. 

5.2.2.7 | AT7 – Comunicação, governança e governação 

A área temática Comunicação, governança e governação assume como âmbito a promoção da participação da 

população e das suas instituições representativas nos processos de planeamento e gestão dos recursos hídricos, bem 

como a adequada articulação do seu quadro de governança. Deste modo, os objetivos dos referenciais estratégicos 

considerados associados à presente área temática, são (Quadro 5.2.7): 

Quadro 5.2.7 | Objetivos da área temática “Comunicação, governança e governação” 

Objetivo Prazo Referencial  

Ajudar na luta contra as alterações climáticas e na gestão sustentável dos recursos 
naturais 

2013 - 2022 PAC 

150 acessos por dia ao Portal dos Recursos Hídricos (OR) 2030 PRA 

> 150/ano Reforço das ações de sensibilização/educação e formação sobre recursos 
hídricos (OR) 

2030 PRA 

Desenvolver a cooperação internacional 
Médio/longo 

prazo 
ENGIZC 

Reforçar e promover a articulação institucional e a coordenação de políticas e 
instrumentos 

Curto prazo, 
médio/longo 

prazo 
ENGIZC 

Promover a informação e a participação pública 
Médio/longo 

prazo 
ENGIZC 

Aumentar a visibilidade e perceção pública do valor do património natural e dos 2025 - 2030 ENCNB 
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Objetivo Prazo Referencial  

serviços de ecossistemas 

Garantir a Segurança, Soberania, Cooperação e Governação  2030 
ENM 2021-

2030 

Legenda: OE – Objetivo de Estado, OR – Objetivo de Resposta 

Assim, tendo em consideração os objetivos estratégicos relativos à área temática Comunicação e Governança, foram 

definidos os objetivos estratégicos específicos do PGRH-Açores 2022-2027: 

− RH9_OE_014 – Assegurar a disponibilização de informação ao público e promover 

processos de participação de decisão dinâmicos; 

− RH9_OE_015 – Promover a informação e participação do cidadão nas diversas 

vertentes do planeamento e da gestão dos recursos hídricos;  

− RH9_OE_016 – Promover a articulação e a cooperação entre a administração central, 

regional e local e também com instituições da sociedade civil, nomeadamente como forma 

de integração da política da água nos diversos setores. 

 

5.2.3 | Síntese dos Objetivos Estratégicos 

O Quadro 5.2.8 apresenta uma síntese dos objetivos estratégicos para o PGRH-Açores 2022-2027, para cada uma das 

áreas temáticas. 

Quadro 5.2.8 | Síntese dos Objetivos Estratégicos referentes ao PGRH-Açores 2022-2027 

Área Temática 
Código do 
Objetivo 

Designação do Objetivo 

AT1 

RH9_OE_001 
Proteger as massas de águas subterrâneas e superficiais (interiores e 
costeiras) no que respeita à sua qualidade, para garantir a respetiva 
conservação e melhoria. 

RH9_OE_002 Garantir a proteção das origens de água e dos ecossistemas associados. 

RH9_OE_003 
Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem 
superficial e subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para uma 
utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água. 

RH9_OE_004 Abordagem combinada. 

AT2 RH9_OE_005 
Promover o consumo sustentável dos recursos hídricos, assegurando uma 
gestão eficaz e eficiente da oferta e da procura desses recursos. 

AT3 

RH9_OE_006 
Prevenir as pressões com vista à redução e minimização dos riscos 
associados às atividades antropogénicas que possam resultar em poluição 
acidental dos recursos hídricos, de forma direta ou indireta. 

RH9_OE_007 
Prevenir as pressões com vista à redução e minimização dos riscos 
associados a fenómenos sísmicos, vulcânicos e hidrológicos. 

RH9_OE_008 
Adotar medidas de adaptação e boas práticas associadas aos riscos com 
origem em fenómenos naturais. 

RH9_OE_009 Mitigar os efeitos das inundações e das secas. 

AT4 RH9_OE_010 

Promover a sustentabilidade dos recursos hídricos nas suas várias vertentes, 
nomeadamente a económica e financeira, com vista à otimização da gestão da 
água, no intuito de suportar uma política de gestão da procura tendo em 
consideração os critérios de racionalidade e equidade. 

AT5 RH9_OE_011 
Promover um quadro institucional e normativo capaz de assegurar o 
planeamento e a gestão integrada dos recursos hídricos. 
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Área Temática 
Código do 
Objetivo 

Designação do Objetivo 

AT6 

RH9_OE_012 
Promover o conhecimento e investigação sobre os recursos hídricos, 
proporcionando o aprofundamento do conhecimento técnico e científico. 

RH9_OE_013 
Implementar e otimizar a rede de monitorização, de forma a construir um 
sistema de informação e vigilância relativo ao estado e utilizações do domínio 
hídrico. 

AT7 

RH9_OE_014 
Assegurar a disponibilização de informação ao público e promover processos 
de participação de decisão dinâmicos. 

RH9_OE_015 
Promover a informação e participação do cidadão nas diversas vertentes do 
planeamento e da gestão dos recursos hídricos, nomeadamente como forma 
de integração da política da água nos diversos setores. 

RH9_OE_016 
Promover a articulação e a cooperação entre a administração central, regional 
e local e também com instituições da sociedade civil. 

 

Em suma, o presente plano apresenta 16 objetivos estratégicos que preconizam a estratégica do PGRH-Açores 2022-

2027 face ao seu âmbito de aplicação. Estes objetivos traduzem uma visão integrada de desenvolvimento sustentável 

para a região hidrográfica, assente na valorização dos recursos hídricos, de modo a promover o seu desenvolvimento 

económico, social e ambiental, garantindo a capacidade de utilização eficiente e racional dos mesmos. 

 

5.2.4 | Validação dos Objetivos Estratégicos pelas Questões Significativas para a 
Gestão da Água na Região Hidrográfica dos Açores identificadas 

Um dos pressupostos fundamentais que concorrem para a implementação plena da DQA é a dinamização da 

informação e participação do(s) público(s) interessados(s). Compete, em particular às entidades públicas, a promoção 

da participação das pessoas singulares e coletivas no processo de elaboração, revisão e atualização dos Planos de 

Gestão das Regiões Hidrográficas. Na Região Autónoma dos Açores, compete à então Secretaria Regional da Energia, 

Ambiente e Turismo (SREAT) (atual Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (SRAAC)), através da 

então Direção Regional do Ambiente (atual Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos 

(DROTRH)), promover a gestão das águas e garantir a concretização dos objetivos da DQA/LA e, no caso em concreto, 

promover a participação pública na área geográfica da Região Hidrográfica dos Açores. 

Para o presente caso, a LA refere expressamente, no seu artigo 85.º, que uma síntese das Questões Significativas 

para a Gestão da Água (QSiGA) identificadas na Região Hidrográfica deve ser disponibilizada ao público para consulta 

e recolha de sugestões. 

Assume-se como definição de base de QSiGA: as pressões sobre as massas de águas interiores, de transição e 

costeiras resultantes de ações antrópicas, os impactes resultantes dessas ações, bem como os aspetos relacionados 

com a gestão, a valorização e a governança da água (de ordem normativa, organizacional, económica, ou outros), que 

dificultem ou coloquem em causa o cumprimento dos objetivos da DQA/LA. 

Assim, o processo de definição das QSiGA permite antever as questões e os temas que devem ser integrados no 

PGRH, tendo por base a caracterização da região hidrográfica, a análise das pressões e dos seus impactes sobre as 

massas de água e uma avaliação do seu estado. 

As QSiGA foram submetidas a participação pública entre 1 de abril a 31 de outubro de 2020 (perfazendo, assim, e a 

título extraordinário atendendo ao contexto pandémico, um período de sete (7) meses, ao invés de seis (6)).  
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O Quadro 5.2.9 apresenta as QSiGA finais e que resultam dos resultados da participação pública. 

Quadro 5.2.9 | Síntese dos Objetivos Estratégicos referentes ao PGRH-Açores 2022-2027 

Área Temática Referência Designação 

1 – Qualidade da 
água 

Q1 Poluição orgânica e por nutrientes das águas superficiais 

Q2 Poluição microbiológica de águas superficiais e eutrofização de lagoas 

Q3 Poluição química das águas superficiais 

Q4 Alterações hidromorfológicas à rede hidrográfica 

Q5 
Alteração das condições naturais de transporte sedimentar (assoreamento ou 
erosão) 

Q6 
Contaminação das águas subterrâneas por salinização (parâmetros físico-
químicos) 

Q7 Poluição de água subterrânea por nitratos 

Q8 Contaminação radioativa 

Q9 
Redução da Biodiversidade e destruição, desequilíbrio ou deterioração de 
habitats e comunidades nas águas superficiais 

Q10 Redução dos recursos haliêuticos 

Q11 
Existência de áreas identificadas com solos e águas subterrâneas 
contaminadas a exigir remediação 

2 – Quantidade 
da Água 

Q12 Secas e escassez de água 

3 – Gestão de 
Riscos e 

Valorização do 
Domínio Hídrico 

Q13 Inundações 

Q14 
Degradação de zonas costeiras (erosão, alterações hidromorfológicas, 
dinâmica sedimentar, artificialização) 

4 – Quadro 
Económico e 

Financeiro 

Q15 
Necessidade de implementação do regime económico-financeiro dos recursos 
hídricos e recuperação de custos 

Q16 Ineficiências no uso da água (setores urbano, turístico e industrial) 

Q17 Ineficiências no uso da água (setores agrícola e pecuário) 

5 – Quadro 
Normativo e 
Institucional 

- [Não foram identificadas QSiGA] 

6 – 
Monitorização, 
Investigação e 
conhecimento 

Q18 
Necessidade de reforço da monitorização das massas de água superficiais e 
subterrâneas 

Q19 Incremento do conhecimento 

7 – 
Comunicação, 
Governança e 
Governação 

Q20 Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente 

Q21 
Necessidade de articulação e envolvimento com (e de) outras políticas, 
estratégias e planeamento sectoriais ao nível da agricultura, pecuária e 
turismo 
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Área Temática Referência Designação 

Q22 Insuficiente envolvimento e participação pública sobre a água 

Alterações 
Climáticas 

QAC Efeitos das Alterações Climáticas 

 

Os Quadros 5.2.10 a 5.2.16 pretendem de forma sintética apresentar se existe articulação entre os objetivos 

estratégicos definidos no âmbito do presente PGRH-Açores 2022-2027 e as QSiGA identificadas – e assim perceber se 

efetivamente estes objetivos estratégicos pretendem de forma estratégica responder às questões identificadas.   

Quadro 5.2.10 | Articulação entre os Objetivos Estratégicos e as QSiGA, para a AT1 – Qualidade da Água  

  QSiGA 
Fundamentação 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 QAC 

OE 

OE_001 √ √ √   √ √ √ √ √ √ 
 Os objetivos estratégicos associados à proteção 

das massas de água como sejam o de proteção 
das massas de água no que respeita à sua 
qualidade (RH9_OE_001) e garantir a proteção 
das origens de água e ecossistemas associados 
(RH9_OE_002) permitem responder às 
questões significativas associadas à qualidade 
da água no geral – tal como é possível verificar 
pelas articulações assinaladas.  

OE_002            
 

OE_003 √ √ √   √ √ √ √ √ √ 
 

OE_004             

Legenda: √ em articulação 
Objetivos Estratégicos:  
RH9_OE_001 - Proteger as massas de águas subterrâneas e superficiais (interiores e costeiras) no que respeita à sua qualidade, para 
garantir a respetiva conservação e melhoria. 
RH9_OE_002 - Garantir a proteção das origens de água e dos ecossistemas associados. 
RH9_OE_003 - Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem superficial e subterrânea de boa qualidade, 
conforme necessário para uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água. 
RH9_OE_004 - Abordagem combinada. 

 
QSiGA: 
Q1 - Poluição orgânica e por nutrientes das águas superficiais 
Q2 - Poluição microbiológica de águas superficiais e eutrofização de lagoas 
Q3 - Poluição química das águas superficiais 
Q4 - Alterações hidromorfológicas à rede hidrográfica 
Q5 - Alteração das condições naturais de transporte sedimentar (assoreamento ou erosão) 
Q6 - Contaminação das águas subterrâneas por salinização (parâmetros físico-químicos) 
Q7 - Poluição de água subterrânea por nitratos 
Q8 - Contaminação radioativa 
Q9 - Redução da Biodiversidade e destruição, desequilíbrio ou deterioração de habitats e comunidades nas águas superficiais 
Q10 - Redução dos recursos haliêuticos 
Q11 - Existência de áreas identificadas com solos e águas subterrâneas contaminadas a exigir remediação 
QAC - Efeitos das Alterações Climáticas 
 

Quadro 5.2.11 | Articulação entre os Objetivos Estratégicos e as QSiGA, para a AT2 – Quantidade da Água 

  QSiGA 
Fundamentação 

  Q12 QAC 

OE OE_005 √ √ 

A questão das secas e da escassez assenta nomeadamente na promoção do consumo 
sustentável dos recursos hídricos nomeadamente através de gestão racional dos recursos 
disponíveis e na otimização da eficiência da sua utilização – contribuindo assim o objetivo para a 
QSiGA associada.  

Considerando que os fenómenos das Alterações Climáticas podem potenciar as situações de 
secas e escassez dos recursos hídricos, o objetivo contribuirá/ responderá à Questão 
Significativa associada aos efeitos das Alterações Climáticas.  

Legenda: √ em articulação 
Objetivos Estratégicos:  
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RH9_OE_005 - Promover o consumo sustentável dos recursos hídricos, assegurando uma gestão eficaz e eficiente da oferta e da 
procura desses recursos. 
QSiGA: 
Q12 - Secas e escassez de água 
QAC - Efeitos das Alterações Climáticas 

Quadro 5.2.12 | Articulação entre os Objetivos Estratégicos e as QSiGA, para a AT3 – Gestão de Riscos e Valorização do 
Domínio Hídrico 

  QSiGA 
Fundamentação 

  Q13 Q14 QAC 

OE 

OE_006  
√ 

 
Situações de poluição acidental pontual que possam resultar em situações que 
potencial a degradação das zonas costeiras. 

OE_007 √  √ Os objetivos estratégicos definidos completam as questões significativas identificadas 
no âmbito das inundações e degradação de zonas costeiras resultantes dos fenómenos 
que resultam em situações de risco. 

Os fenómenos naturais extremos resultantes das alterações climáticas, como sejam as 
inundações estão assim também contemplados pelos objetivos definidos. 

OE_008 √ √ √ 

OE_009 √ 
 

√ 

Legenda: √ em articulação 
Objetivos Estratégicos:  
RH9_OE_006 - Prevenir as pressões com vista à redução e minimização dos riscos associados às atividades antropogénicas que 
possam resultar em poluição acidental dos recursos hídricos, de forma direta ou indireta. 
RH9_OE_007 - Prevenir as pressões com vista à redução e minimização dos riscos associados a fenómenos sísmicos, vulcânicos e 
hidrológicos. 
RH9_OE_008 - Adotar medidas de adaptação e boas práticas associadas aos riscos com origem em fenómenos naturais. 
RH9_OE_009 - Mitigar os efeitos das inundações e das secas. 
QSiGA: 
Q13 - Inundações 
Q14 - Degradação de zonas costeiras (erosão, alterações hidromorfológicas, dinâmica sedimentar, artificialização) 
QAC - Efeitos das Alterações Climáticas 

Quadro 5.2.13 | Articulação entre os Objetivos Estratégicos e as QSiGA, para a AT4 – Quadro Económico e Financeiro 

  QSiGA 
Fundamentação 

  Q15 Q16 Q17 QAC 

OE OE_010 √ √ √ √ 

O objetivo estratégico RH9_OE_010 pretende assegurar as preocupações 
identificadas pelas QSIGA associadas, garantindo a sustentabilidade dos 
recursos hídricos nomeadamente nos setores urbano, turístico, industrial, 
agrícola e pecuário. 

Legenda: √ em articulação 
Objetivos Estratégicos:  
RH9_OE_010 - Promover a sustentabilidade dos recursos hídricos nas suas várias vertentes, nomeadamente a económica e 
financeira, com vista à otimização da gestão da água, no intuito de suportar uma política de gestão da procura tendo em consideração 
os critérios de racionalidade e equidade. 
QSiGA: 
Q15 - Necessidade de implementação do regime económico-financeiro dos recursos hídricos e recuperação de custos 
Q16 - Ineficiências no uso da água (setores urbano, turístico e industrial) 
Q17 - Ineficiências no uso da água (setores agrícola e pecuário) 
QAC - Efeitos das Alterações Climáticas 

 
Quadro 5.2.14 | Articulação entre os Objetivos Estratégicos e as QSiGA, para a AT5 – Quadro Normativo e Institucional 

  QSiGA 
Fundamentação 

  QAC 

OE OE_011 √ 

Sendo a questão das alterações climáticas transversal, nomeadamente no que concerne à 
necessária adaptação dos vários setores, ao nível setor dos recursos hídricos podem ser 
planeadas e intervencionadas medidas ao nível da população, nas atividades económicas e 
sociais, e nos ecossistemas. 

Legenda: √ em articulação 
Objetivos Estratégicos:  
RH9_OE_011 - Promover um quadro institucional e normativo capaz de assegurar o planeamento e a gestão integrada dos recursos 
hídricos. 
QSiGA: 
QAC - Efeitos das Alterações Climáticas 
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Quadro 5.2.15 | Articulação entre os Objetivos Estratégicos e as QSiGA, para a AT6 - Monitorização, Investigação e 
conhecimento 

  QSiGA 
Fundamentação 

  Q18 Q19 QAC 

OE 
OE_012 √ √ √ 

O conhecimento dos recursos hídricos deve ser suportado pela monitorização do 
estado das massas de água e pela investigação.  

Também o conhecimento dos recursos hídricos e dos fenómenos regionais resultantes 
das alterações climáticas potenciam uma melhor gestão do risco e das medidas 
necessárias face a esses mesmos riscos. OE_013 √ √ √ 

Legenda: √ em articulação 
Objetivos Estratégicos:  
RH9_OE_012 - Promover o conhecimento e investigação sobre os recursos hídricos, proporcionando o aprofundamento do 
conhecimento técnico e científico. 
RH9_OE_013 - Implementar e otimizar a rede de monitorização, de forma a construir um sistema de informação e vigilância relativo ao 
estado e utilizações do domínio hídrico. 
QSiGA: 
Q18 - Necessidade de reforço da monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas 
Q19 - Incremento do conhecimento 
QAC - Efeitos das Alterações Climáticas 

Quadro 5.2.16 | Articulação entre os Objetivos Estratégicos e as QSiGA, para a AT7 - Comunicação, Governança e 
Governação 

  QSiGA 
Fundamentação 

  Q20 Q21 Q22 QAC 

OE 

OE_014 √  √ √ 

No âmbito da AT7 – Comunicação, Governança e Governação, importa desde logo 
destacar a relevância da implementação de mecanismos de envolvimento ativo da 
população e dos intervenientes dos vários setores da economia regional nomeadamente 
nos processos de decisão pública, e assim promover o seu envolvimento na procura das 
soluções ótimas para os problemas complexos da sociedade, como a gestão sustentável 
dos recursos hídricos da RAA. 

Deste modo, as QSiGA 21 e 22 estão salvaguardadas pelos objetivos OE_014, OE_015 
e OE_016.  

Considerando que os efeitos das alterações climáticas aumentam a pressão sobre as 
massas de água, é fundamental capacitar e envolver a população para a sua 
participação (seja através de medidas individuais e/ou coletivas) na alteração de 
comportamento e na tomada de decisões de consumo mais sustentáveis. Ao mesmo 
tempo que se deve articular e facilitar a comunicação e intervenção com todas as outras 
estruturas e setores da comunidade. 

No que concerne especificamente à questão associada à fiscalização, não está 
equacionado um objetivo estratégico associado diretamente por se tratar de uma 
obrigação legal e por se entender que se deve promover a informação e participação do 
público, como forma de educação e sensibilização para a não prática de situações de 
incumprimento.  

OE_015 √  √ √ 

OE_016 √ √  √ 

Legenda: √ em articulação 
Objetivos Estratégicos:  
RH9_OE_014 - Assegurar a disponibilização de informação ao público e promover processos de participação de decisão dinâmicos. 
RH9_OE_015 - Promover a informação e participação do cidadão nas diversas vertentes do planeamento e da gestão dos recursos 
hídricos, nomeadamente como forma de integração da política da água nos diversos setores. 
RH9_OE_016 - Promover a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local e também com instituições da 
sociedade civil. 
QSiGA: 
Q20 - Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente 
Q21 - Necessidade de articulação e envolvimento com (e de) outras políticas, estratégias e planeamento sectoriais ao nível da 
agricultura, pecuária e turismo 
Q22 - Insuficiente envolvimento e participação pública sobre a água 
QAC - Efeitos das Alterações Climáticas 

 

Da interpretação e fundamentação da análise aos objetivos estratégicos e as QSiGA, conclui-se assim que os objetivos 

estratégicos vertem as preocupações identificadas pelas mesmas. 
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5.3 | Objetivos ambientais  

5.3.1 | Objetivos ambientais da Lei da Água 

Os objetivos ambientais da LA constituem a fundamentação estratégica de base que permite conduzir o processo de 

planeamento, no sentido de se alcançar o objetivo último de atingir o Bom estado das massas de água abrangidas por 

este diploma legal. 

Estes objetivos são definidos pelos artigos 45.º a 52.º da LA e decretam todos os requisitos, critérios e exceções 

considerados relativamente aos objetivos ambientais que deverão ser definidos no PGRH, ao mesmo tempo que 

estabelecem os objetivos gerais para as massas de água superficiais, subterrâneas e de zonas protegidas. 

Os subcapítulos seguintes enumeram os objetivos da LA para as massas de água superficiais e subterrâneas, assim 

como os referentes às zonas protegidas, nomeadamente pelo disposto nos artigos acima referidos. 

No âmbito das zonas protegidas, mas também de um modo geral no âmbito de toda a RH9 e de todas as suas massas 

de água, para além dos considerados regimes de proteção associados a massas de água previstos na DQA, a gestão 

dos recursos hídricos deve considerar todas as suas dimensões e contextos, o que implica uma articulação consistente 

entre os seus instrumentos específicos e as restantes políticas e instrumentos setoriais, uma vez que são recursos 

transversais que afetam e são afetados, em diferentes escalas, naturezas e dimensões, todos os territórios e 

praticamente todas as atividades e agentes socioeconómicos.  

O elevado número de estratégias, planos ou programas que se cruzam com o planeamento de recursos hídricos na 

RAA é o reflexo da relevância desta temática. As principais causas de impactes negativos sobre o estado das massas 

de águas estão interligadas e incluem as alterações climáticas, o uso dos solos, as atividades económicas (e.g. a 

produção de energia, a indústria, a agricultura e o turismo), o desenvolvimento urbano e a pressão demográfica.  

Assim, na análise à integração das especificidades das zonas protegidas no estado das massas de água abrangidas por 

estas, bem como no cômputo global de todas as massas de água da RH9, assume particular destaque a 

interdependência e a necessária articulação entre as normas comunitárias relativas à água, à estratégia marinha e à 

conservação da natureza e biodiversidade. Como tal, no caso das massas de água associadas a zonas que já se 

encontrem abrangidas por estatutos de proteção ou de estratégias desses instrumentos, a definição dos respetivos 

objetivos ambientais e das medidas necessárias para os atingir tem em conta já esse potencial contributo mútuo. 

As normas comunitárias mais relevantes para a articulação dos aspetos referidos anteriormente são a Diretiva Quadro 

da Água (DQA), a Estratégia de Biodiversidade (EB), a Diretiva Habitats (DH), a Diretiva Aves (DA) e a Diretiva Quadro 

Estratégia Marinha (DQEM). Todos estes instrumentos têm como objetivo intrínseco a proteção e gestão de recursos 

naturais e do ambiente, pelo que se pressupõe que, numa perspetiva alargada, as medidas implementadas no âmbito 

de qualquer um destes instrumentos acabará por reverter-se em impactes positivos nos objetivos dos restantes. 

5.3.1.1 | Águas superficiais 

O artigo 46.º da LA define os seguintes objetivos ambientais para as massas de água superficiais: 

•  Evitar a deterioração do estado de todas as massas de águas superficiais; 
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• Promover a proteção, melhoria e recuperação das massas de águas superficiais, com exceção das 

massas de águas artificiais (AA) e fortemente modificadas (AFM), no sentido de alcançar o seu Bom 

estado; 

• Promover a proteção e melhoria das massas de água artificiais (AA) e fortemente modificadas (AFM), 

no sentido de alcançar o seu Bom potencial ecológico e Bom estado químico; 

• Assegurar a redução gradual da poluição provocada por substâncias prioritárias e a cessação das 

emissões, descargas e perdas de substâncias prioritárias perigosas. 

5.3.1.2 | Águas subterrâneas 

O artigo 47.º da LA traça os seguintes objetivos para as massas de água subterrâneas: 

• Evitar ou limitar a descarga de poluentes nas águas subterrâneas e prevenir a deterioração do estado 

de todas as massas de água; 

• Alcançar o Bom estado das águas subterrâneas, para o que se deve; 

• Assegurar a proteção, melhoria e recuperação de todas as massas de águas subterrâneas, garantindo 

o equilíbrio entre as captações e as recargas dessas águas; 

• Inverter quaisquer tendências significativas persistentes para o aumento da concentração de 

poluentes que resulte do impacte da atividade humana, com vista a reduzir gradualmente os seus 

níveis de poluição. 

5.3.1.3 | Zonas protegidas 

Segundo o disposto no artigo 48.º da LA, os objetivos ambientais estabelecidos para as zonas protegidas são: 

• Assegurar os objetivos que justificaram a criação das zonas protegidas, observando-se integralmente 

as disposições legais estabelecidas com essa finalidade e que garantem o controlo da poluição; 

• Elaborar um registo de todas as zonas incluídas nas ilhas objeto do PGRH que tenham sido 

designadas como zonas que exigem proteção especial no que respeita à proteção das águas 

superficiais e subterrâneas ou à conservação dos habitats e das espécies diretamente dependentes 

da água: 

• O registo das zonas protegidas em cada uma das ilhas objeto do presente Plano deve incluir 

mapas com indicação da localização de cada zona protegida e uma descrição da legislação 

ao abrigo da qual essas zonas tenham sido criadas; 

• Devem ser identificadas em cada uma das ilhas objeto do plano todas as massas de águas 

destinadas à captação para consumo humano que forneçam mais de 10 m3 por dia em 

média, ou que sirvam mais de 50 pessoas e, bem assim, as massas de águas previstas para 

esses fins, e é referida, sendo caso disso, a sua classificação como zonas protegidas. 
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5.3.2 | Objetivos ambientais  

Os objetivos ambientais definidos para as várias massas de água devem, de acordo com o disposto no artigo 54.º da 

LA, ser prosseguidos por via das medidas elencadas no PGRH-Açores 2022-2027. Assim, importa, definir igualmente os 

respetivos cronogramas de execução, estabelecidos no âmbito artigo 4.º da DQA para as águas superficiais, para as 

águas subterrâneas e as zonas protegidas, incluindo, em especial, a identificação dos casos de exceções em que tenha 

havido recurso aos n.º 4, 5, 6 e 7 do artigo 4.º, e as informações relacionadas exigidas nos termos desse artigo.  

Importa referir que são consideradas como prioritárias, para efeitos da decisão do objetivo ambiental que devia ter sido 

atingido em 2015, segundo a Portaria n.º 1248/2009, de 19 de outubro, nomeadamente pelo disposto no n.º 23 da Parte 

5 – Objetivos do Anexo do referido documento legal, as seguintes massas de água: 

• As massas de água identificadas como zonas protegidas que cumprem os objetivos fixados na 

legislação específica; 

• As massas de água identificadas como zonas protegidas que não cumprem os objetivos fixados na 

legislação específica; 

• As massas de água onde devem ser supridas as emissões, as descargas e as perdas acidentais de 

substâncias perigosas prioritárias; 

• As massas de água onde a poluição provocada por substâncias prioritárias deve ser gradualmente 

reduzida; 

• As massas de água onde devem ser evitadas ou limitadas as descargas de outros poluentes; 

• As massas de água onde se verificam tendências significativas persistentes para o aumento da 

concentração de poluentes resultantes da atividade humana; 

• As massas de água subterrâneas que devem ser protegidas, melhoradas e reconstituídas para 

garantir o equilíbrio entre as captações e as recargas; 

• As massas de água onde a poluição de águas marinhas e territoriais deve ser prevenida ou eliminada; 

• As massas de água abrangidas por acordos internacionais. 

Nas massas de água em que o Bom estado não tenha sido atingido até 2015, a prorrogação do prazo para atingir os 

objetivos só poderá ser justificada se não se verificar mais nenhuma deterioração no estado da massa de água afetada, 

e se forem observadas as seguintes condições: 

• Por razões de exequibilidade técnica, a realização das medidas necessárias excede os prazos de 

2015 e 2021, respetivamente; 

• For desproporcionadamente dispendioso completar as melhorias nos limites do prazo fixado; 

• As condições naturais não permitirem melhorias atempadas do estado das massas de água. 
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Por sua vez, nos casos das massas de água para as quais o bom estado não seja atingido em 2027, podem ser 

adotados objetivos ambientais menos exigentes, derrogações, de acordo com as disposições do artigo 51.º da Lei da 

Água.  

 

5.3.2.1 | Avaliação do Risco de Incumprimento 

O alcance dos objetivos ambientais constitui-se o propósito último de todo o processo de planeamento da gestão dos 

recursos hídricos. O processo de análise do risco de as massas de águas não atingirem os objetivos ambientais 

expressos na LA, contempla a análise dos resultados da fase de avaliação e rede de monitorização das massas de 

água, associada a considerações socioeconómicas, análise do custo-eficácia e de custos e benefícios das medidas a 

implementar para que o Bom estado das massas de água possa ser atingido, bem como à análise ao impacte associado 

às Alterações Climáticas (Figura 5.3.1). 

Esta análise foi desenvolvida em simultâneo com a definição e programação das medidas do Plano, de modo a garantir 

que as medidas a implementar permitissem dar resposta a potenciais riscos e constrangimentos ao nível do 

cumprimento dos objetivos, ou, por outro lado, a verificar se seriam as próprias medidas e a sua natureza (técnica, 

financeira, etc.) que poderiam resultar no risco de incumprimento dos objetivos ambientais até 2015, originando 

prorrogações ou derrogações. Essa análise é apresentada de forma detalhada de seguida, e foi desenvolvida em 

conformidade com o seguinte processo: 
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Figura 5.3.1 | Processo de análise do risco das massas de água não atingirem os objetivos ambientais expressos na LA.  

 

5.3.3 | Definição de Objetivos Ambientais 

5.3.3.1 | Massas de água superficiais 

No âmbito de aplicação do presente plano, e após a determinação do estado das massas de águas, classificaram-se 63 

massas de água superficiais, das quais 33 são massas de água interiores e 27 são massas de água costeiras e 3 são 

massas de água de transição. 

No Quadro 5.3.1 é apresentado o número de massas de água superficiais interiores, por classe de estado para 2018, 

por ilha. 

Importa ainda referir que a última campanha de monitorização relativa às massas de água interiores se verificou em 

2018, representando assim o período de referência para esta tipologia de massas de água.  

Zonas Protegidas

Águas Superficiais Águas Subterrâneas

Prorrogações

Derrogações

Deterioração 

temporária

Condições para 

alterações ou 

modificações

Sim

Não

Cumprimento dos 

Objetivos 

Ambientais até 

2015

Análise do risco de não 

se alcançarem os 

Objetivos Ambientais

Recursos / Ferramentas

ü  Análise do impacte das pressões;

ü  Análise prospetiva (cenários de  

desenvolvimento);

ü  Dados da rede de monitorização;

ü  Análise custo-eficácia;

ü Análise sócio-económica;

üAnálise dos impactes das AC;

ü Sistemas de modelação;

Águas Superficiais

Ribeiras, Lagoas, Águas 

Costeiras, Águas de 

Transição

Águas Artificiais (AA) e 

Águas Fortemente 

Modificadas (AFM)

Águas Subterrâneas

ü Evitar a deterioração de todas as massas de águas 

superficiais;

ü Alcançar o bom estado das massas de água (para 

as AA ou AFM, bom potencial ecológico e bom estado 

químico);

ü Assegurar a redução gradual da poluição provocada 

por substâncias prioritárias e a cessação das emissões, 

descargas e perdas de substâncias prioritárias 

perigosas.

ü Alcançar o bom estado das águas subterrâneas; 

ü Assegurar os objetivos que justificaram a criação 

das zonas protegidas, observando-se integralmente 

as disposições legais estabelecidas com essa 

finalidade e que garantem o controlo da poluição.

ü Inverter quaisquer tendências significativas 

persistentes para o aumento da concentração de 

poluentes, com vista a reduzir gradualmente os seus 

níveis de poluição e níveis de substâncias prioritárias e 

a cessação das emissões, descargas e perdas de 

substâncias prioritárias perigosas.

ü Assegurar a protecção, melhoria e recuperação de 

todas as massas de água subterrâneas, garantindo o 

equilíbrio entre as captações e as recargas dessas 

águas;

Objetivos Ambientais

Existe risco?
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Quadro 5.3.1 | Número de massas de água superficiais interiores, por classe de estado, por ilha em 2018 

Estado 
Santa 
Maria 

São 
Miguel 

Terceira Graciosa 
São 

Jorge 
Pico Faial Flores Corvo Total 

Excelente - 1 - - - - - - - 1 

Bom - 5 - - - 3 - 3 - 11 

Razoável 1 8 - - - - - 2 1 12 

Medíocre - 5 - - - 2 - 1 - 8 

Mau - - - - - - - 1 - 1 

Total 1 19 - - - 5 - 7 1 33 

 

A Figura 5.3.2 apresenta percentualmente os valores do Quadro 5.3.1. 

  

Figura 5.3.2 | Percentagem de massas de água superficiais interiores, por classe de estado, por ilha em 2018. 

 

Tal como é possível concluir através da Figura 5.3.2, a qualidade das massas de água interiores de superfície distribui-

se por todas as classes de estado. Relativamente à distribuição das classes de estado das ilhas em análise, verifica-se 

que na ilha de São Miguel predominam as massas de água na classe Razoável (38%), seguido de perto da 

percentagem de massas de água nas classes Bom e Medíocre, ambas com 24%. É nesta ilha que se encontra a única 

massa de água com qualidade Excelente no período de referência. Na ilha do Pico destacam-se as massas de água na 

classe Bom (60%), mas verifica-se também uma elevada percentagem de massas de água na classe Medíocre (40%). 

Relativamente à ilha das Flores, verifica-se um predomínio da classe Bom, com 43%, seguindo-se a classe Razoável 

(29%) e Medíocre (14%). Apesar do predomínio de massas de água em estado Bom na ilha das Flores, é também nesta 

ilha que ocorre a única massa de água da RH9 classificada em Mau estado. Nas ilhas de Santa Maria e Corvo a única 

massa de água presente nestas ilhas foram classificadas no estado Razoável. Na globalidade da RH9 e para o ano em 

referência, apenas 37,5% das massas de água superficiais interiores cumprem os objetivos ambientais, apresentando, 

pelo menos, o Bom estado. Pelo contrário, 62,5% das massas de água superficiais interiores apresentam uma 
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qualidade inferior a Bom (Razoável ou Medíocre), o que representa um aumento relativamente ciclo anterior do PGRH-

Açores 2016-2021 de 5,5%. As massas de água que não cumprem os objetivos ambientais deverão ser alvo de 

medidas para a melhoria do seu estado. 

Como já referido, comparativamente com a avaliação reportada nos anteriores PRGH-Açores, verifica-se uma ligeira 

deterioração do estado das massas de água interiores de superfície (Figura 5.3.3). Contudo esta tendência não é 

generalizada a todas as ilhas do Arquipélago. Na ilha de Santa Maria a única massa de água existente manteve o seu 

estado Razoável, enquanto que na ilha do Pico há uma ligeira melhoria no número de massas de água com estado Bom 

ou Excelente (passou de 2 para 3). Na ilha de São Miguel o número de massas de água na classe Razoável diminuiu 

devido à redelimitação de massas de água da categoria de rios, que levou à junção de duas massas de água 

anteriormente classificadas nesta classe. Assim, nesta ilha, verificou-se a mudança de uma massa de água de Bom 

para Razoável (Lagoa Azul) e de duas massas de água de Razoável para Medíocre (lagoas de Santiago e São Brás). 

Em sentido oposto, nesta ilha uma massa de água passou de Bom para Excelente (Lagoa Rasa das Sete Cidades). Nas 

ilhas das Flores e do Corvo observa-se uma tendência para o agravamento do estado das massas de água com a 

mudança de uma massa de água de Bom para Razoável (Ribeira da Badanela) e de Medíocre para Mau (Lagoa Funda) 

na ilha das Flores, enquanto que a única massa de água da ilha do Corvo regrediu do estado Bom para o estado 

Razoável. 
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Figura 5.3.3 | Evolução do número de massas de água superficiais interiores, por classe de estado e por ilha, entre o 1.º e o 3.º 
ciclos do PGRH Açores. Para cada classe de estado as barras representam da esquerda para a direita o 1.º, 2.º e 3.º ciclo do 

PGRH Açores. 

 

Relativamente às categorias Costeiras e de Transição, existem no total 30 massas de água consideradas no âmbito do 

presente plano, para a RH9, apresentadas no Quadro 5.3.2 e Figura 5.3.4, por classe de estado e por ilha, para o 

período de campanha de monitorização 2010/2012. 

Quadro 5.3.2 | Número de massas de água costeiras e de transição, por classe de estado, por ilha em 2010/2012 

Estado 
Santa 
Maria 

São 
Miguel 

Terceira Graciosa 
São 

Jorge 
Pico Faial Flores Corvo 

Flores 
+ 

Corvo 

Sta. 
Maria + 

S. 
Miguel 

S. 
Jorge + 
Pico + 
Faial 

Excelente 2 5 4 3 3 1 2 - 2 1 1 1 

Bom - - - - 2 1 - 2 - - - - 

Razoável - - - - - - - - - - - - 

Medíocre - - - - - - - - - - - - 

Mau - - - - - - - - - - - - 

Total 2 5 4 3 5 2 2 2 2 1 1 1 

 

Conclui-se que não existem massas de água costeiras e de transição em estado Razoável, Medíocre ou Mau. 

0

1

Excelente Bom Razoável Medíocre Mau

Corvo
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Figura 5.3.4 | Percentagem de massas de água superficiais costeiras e de transição, por classe de estado, por ilha em 
2010/2012. 

 

Existem duas massas de água de Transição em estado Bom e uma massa de água de Transição classificada em 

estado Excelente (todas na ilha de São Jorge), que no ciclo de planeamento anterior apresentavam uma classificação 

de Razoável e Bom, respetivamente. As restantes 27 massas de água costeiras encontravam-se, no período 

2010/2012, 24 em estado Excelente e 3 em Bom estado. 

5.3.3.1.1 | Massas de água em que o Bom estado deveria ser mantido ou melhorado até 2015 

Superficiais interiores 

A Classificação do Estado das massas de água superficiais interiores determinou a existência de uma massa da água 

com estado Excelente e 11 com Bom estado. De acordo com o Capítulo 4 – Análise dos Cenários Prospetivos, e os 

resultados da respetiva análise prospetiva efetuada relativamente às pressões e às medidas com incidência nessas 

massas de água, perspetiva-se que estas manterão o seu estado até 2027 e inclusivamente 2030. 

Assim, consideram-se como associadas ao objetivo Bom estado deveria ser mantido ou melhorado até 2015 as 

massas de água apresentadas nos Quadros 5.3.3. a 5.3.5 estruturados por ilha.  

Quadro 5.3.3 | Massas de água superficiais interiores em que Bom estado deveria ser mantido ou melhorado até 2015, por ilha 

Ilha Designação Código MA 
Estado em 

2018 
Estado em 

2021 
Estado 

em 2027 

São Miguel 

Lagoa do Fogo 09SMGL003 Bom Bom Bom 

Ribeira das Lombadas 09SMGR006 Bom Bom Bom 

Ribeira do Guilherme ou dos 
Moinhos 

09SMGR012 Bom Bom Bom 

Lagoa das Empadadas Sul 09SMGL013 Bom Bom Bom 

Lagoa Rasa (Serra Devassa) 09SMGL014 Bom Bom Bom 

Lagoa Rasa (Sete Cidades) 09SMGL018 Excelente Excelente Excelente 

Pico Lagoa do Caiado 09PICL004 Bom Bom Bom 
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Ilha Designação Código MA 
Estado em 

2018 
Estado em 

2021 
Estado 

em 2027 

Lagoa do Paul 09PICL001 Bom Bom Bom 

Lagoa da Rosada 09PICL002 Bom Bom Bom 

Flores 

Lagoa Rasa 09FLOL002 Bom Bom Bom 

Lagoa Lomba 09FLOL003 Bom Bom Bom 

Lagoa Comprida 09FLOL005 Bom Bom Bom 

 

De acordo com o Quadro 5.3.1 e Quadro 5.3.3, seis das 19 massas de água superficiais interiores, consideradas para a 

ilha de São Miguel, apresentam Bom ou Excelente estado, sendo quatro da categoria lagoa e duas da categoria ribeira, 

relativamente às massas de água superficiais interiores da ilha do Pico, estão associadas um total de três massas de 

água a este objetivo, todas na classe de estado Bom. Na ilha das Flores, num total de sete massas de água, três 

apresentam-se em Bom estado, todas na categoria lagoa.  

Perspetiva-se que o estado destas massas de água se mantenha Bom até 2027 e inclusivamente 2030. 

Superficiais de Transição 

Na fase de caracterização do presente ciclo de planeamento foram classificadas: uma massa de água em Bom estado e 

uma em estado Excelente. De acordo com o Capítulo 4 – Análise dos Cenários Prospetivos, e os resultados da 

respetiva análise prospetiva efetuada relativamente às pressões e às medidas com incidência nessas massas de água, 

estas manterão o seu estado até e após 2027 - massa de água da Lagoa de Santo Cristo estado Excelente e Lagoa dos 

Cubres Este estado Bom (Quadro 5.3.4). 

Quadro 5.3.4 | Massas de água superficiais de transição em que Bom estado deve ser mantido ou melhorado até 2030 

Ilha Designação Código MA 
Estado 

em 2018 
Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

São Jorge 

Lagoa de Santo Cristo  PT09SJOCI1 Excelente Excelente Excelente 

Lagoa dos Cubres - Este 
 

PT09SJOT002 
Bom Bom Bom 

 

Superficiais Costeiras 

No que respeita às massas de águas costeiras, foram classificadas 24 massas de água com estado Excelente e três (3) 

Bom. De acordo com o Capítulo 4 – Análise dos Cenários Prospetivos, e os resultados da respetiva análise prospetiva 

efetuada relativamente às pressões e às medidas com incidência nessas massas de água, considera-se que estas 

manterão o seu estado até 2027 e inclusivamente 2030 (Quadro 5.3.5). 

Quadro 5.3.5 | Massas de água superficiais costeiras em que Bom estado ou superior devia ser mantido ou melhorado até 
2015, por ilha 

Ilha Designação Código MA 
Estado em 
2010/2012 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Santa Maria 
Santa Maria – Pouco profundas1  PT09SMACPP1 Excelente Excelente Excelente 

Santa Maria – Intermédia1  PT09SMACI1 Excelente Excelente Excelente 

São Miguel 
São Miguel – Pouco Profundas1  PT09SMGCPP1 Excelente Excelente Excelente 

São Miguel – Pouco Profundas2  PT09SMGCPP2 Excelente Excelente Excelente 
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Ilha Designação Código MA 
Estado em 
2010/2012 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

São Miguel – Pouco Profundas3  PT09SMGCPP3 Excelente Excelente Excelente 

São Miguel – Pouco Profundas4  PT09SMGCPP4 Excelente Excelente Excelente 

São Miguel – Inermédia1  PT09SMGCI1 Excelente Excelente Excelente 

Santa Maria + 
São Miguel 

Grupo Oriental – Profundas1  PT09ORICP1 Excelente Excelente Excelente 

Terceira 

Terceira – Pouco profundas1  PT09TERCPP1 Excelente Excelente Excelente 

Terceira – Pouco profundas2  PT09TERCPP2 Excelente Excelente Excelente 

Terceira – Profundas1  PT09TERCP1 Excelente Excelente Excelente 

Terceira – Intermédia1  PT09TERCI1 Excelente Excelente Excelente 

Graciosa 

Graciosa – Pouco profundas1  PT09GRACPP1 Excelente Excelente Excelente 

Graciosa – Intermédia1  PT09GRACI1 Excelente Excelente Excelente 

Graciosa – Profundas1  PT09GRACP1 Excelente Excelente Excelente 

São Jorge 
São Jorge – Pouco profundas1   PT09SJOCPP1 Excelente Excelente Excelente 

São Jorge – Intermédia1  PT09SJOCI1 Excelente Excelente Excelente 

Pico 
Pico – Pouco profundas1  PT09PICCPP1 Excelente Excelente Excelente 

Pico – Intermédia1  PT09PICCI1 Bom Bom Excelente 

Faial 
Faial – Pouco profundas1  PT09FAICPP1 Excelente Excelente Excelente 

Faial – Intermédia1  PT09FAICI1 Excelente Excelente Excelente 

São Jorge + 
Pico + Faial 

Triangulo – Profundas1  PT09TRICP1 Excelente Excelente Excelente 

Flores 
Flores – Pouco profundas1  PT09FLOCPP1 Bom Bom Excelente 

Flores – Intermédias1  PT09FLOCI1 Bom Bom Excelente 

Corvo 
Corvo – Pouco Profundas1  PT09CORCPP1 Excelente Excelente Excelente 

Corvo – Intermédias1  PT09CORCI1 Excelente Excelente Excelente 

Flores + Corvo Corvo e Flores – Profundas1  PT09OCICP1 Excelente Excelente Excelente 

  

 

5.3.3.1.2 | Massas de água em que o Bom estado deveria ter sido atingido até 2015 

Considerando 2019 como o ano de referência a que se refere o presente PGRH-Açores 2022-2027, o objetivo “Massas 

de água em que o estado Bom deveria ter sido atingido até 2015” não será considerado. 

 

5.3.3.1.3 | Massas de água em que o Bom estado não foi atingido em 2015 

5.3.3.1.3.1 | Massas de água em que o estado Bom deverá ser atingido até 2021 

Superficiais Interiores 

Relativamente ao presente objetivo, apenas cinco (5) massas de água superficiais, que apresentavam estado inferior a 

Bom (mais propriamente estado Razoável) na campanha de monitorização das massas de água interiores de 2018 

conseguem atingir o Bom estado em 2021. Importa referir que se tratam de massas de água superficiais interiores, duas 

na categoria lagos e três na categoria ribeiras Quadro 5.3.6.  
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Perspetiva-se que todas as massas de água interiores consideradas mantenham o Bom estado até 2027 e 

inclusivamente 2030. 

Quadro 5.3.6 | Massas de água superficiais interiores em que Bom estado deverá ser atingido até 2021, por ilha 

Ilha Designação Código MA 
Estado em 

2018 
Estado em 

2021 
Estado em 

2027 

São 
Miguel 

Ribeira dos Caldeirões/João Vaz  09SMGR016 Razoável Bom Bom 

Lagoa Azul 09SMGL021 Razoável Bom Bom 

Flores 
Ribeira Grande 09FLOR004 Razoável Bom Bom 

Ribeira da Badalena 09FLOR008 Razoável Bom Bom 

Corvo Lagoa do Caldeirão 09CORL001 Razoável Bom Bom 

 

Superficiais de Transição 

Não existem massas de água de transição englobadas no objetivo Bom estado deverá ser atingido até 2021. 

Superficiais Costeiras 

Não existem massas de água costeiras englobadas no objetivo Bom estado deverá ser atingido até 2021. 

As prorrogações constituem-se como prolongamentos ou extensões dos prazos determinados para o cumprimento dos 

objetivos ambientais, de acordo com os limites temporais estabelecidos na LA. A prorrogação destes prazos permite 

uma realização gradual dos objetivos para as massas de água, que poderá ser obtida uma vez confirmada a existência 

dos requisitos e condições dispostas no artigo 52.º da LA, desde que não se verifiquem deteriorações adicionais no 

estado das massas de água, e se foram observados os seguintes aspetos: 

• A realização das medidas necessárias para a melhoria do estado da massa de águas exceder o prazo 

2015, 2021 e 2027, por razões de exequibilidade técnica; 

• A conclusão das melhorias do estado das massas de água, nos limites do prazo fixado, revelar-se 

desproporcionalmente dispendiosa; 

• As condições naturais não permitem melhorias atempadas do estado das massas de água. 

Perante os pressupostos acima apresentados, verifica-se que existem cinco (5) massas de água superficiais interiores 

que atingem o Bom estado até 2021, duas (2) na ilha de São Miguel, duas (2) na ilha das Flores e uma (1) na ilha do 

Corvo e para as quais se apresenta a fundamentação para a prorrogação (Quadro 5.3.7). 

Superficiais Interiores 

Quadro 5.3.7 | Massas de água superficiais interiores em que Bom estado deverá ser atingido até 2021, por ilha 

Ilha Designação Código MA 
Estado em 

2018 
Estado em 

2021 
Estado 

em 2027 
Fundamentação para a 

prorrogação 

São 
Miguel 

Ribeira dos Caldeirões/João 
Vaz  

09SMGR016 Razoável Bom Bom Exequibilidade técnica. 

Lagoa Azul 09SMGL021 Razoável Bom Bom Exequibilidade técnica. 

Flores 
Ribeira Grande 09FLOR004 Razoável Bom Bom Exequibilidade técnica. 

Ribeira da Badalena 09FLOR008 Razoável Bom Bom Exequibilidade técnica. 
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Ilha Designação Código MA 
Estado em 

2018 
Estado em 

2021 
Estado 

em 2027 
Fundamentação para a 

prorrogação 

Corvo Lagoa do Caldeirão 09CORL001 Razoável Bom Bom 
- Exequibilidade técnica; 
- Condições naturais. 

 

 

A recuperação do estado das massas de água identificadas prevê-se gradual e prolongada, verificando a prorrogação 

de cumprimento dos objetivos ambientais por razões de exequibilidade técnica e em alguns casos de condições 

naturais, pois em particular nas lagoas a baixa resiliência destes ecossistemas conduz ao aumento do tempo de 

resposta às medidas de recuperação aplicadas. Esta razão é justificada quer por motivos de inviabilidade técnica 

resultante quer do desconhecimento de algumas pressões específicas associadas ao estado da massa de água, quer a 

constrangimentos práticos associados à implementação das medidas (como a impossibilidade de executar as medidas 

necessárias e conseguir reverter o estado da massa de água num espaço temporal até 2021 (tempo de resposta 

necessário é insuficiente). Analisando particularmente as massas de água em questão, conclui-se que: 

• Lagoa Azul – A recuperação do estado desta massa de água prevê-se gradual e prolongada, 

verificando a prorrogação de cumprimento dos objetivos ambientais por razões de exequibilidade 

técnica, pois a baixa resiliência destes ecossistemas conduz ao aumento do tempo de resposta às 

medidas de recuperação aplicadas. Esta razão é justificada por motivos de inviabilidade técnica 

resultante de constrangimentos práticos associados à implementação das medidas; 

• Ribeira dos Caldeirões/João Vaz – O estado atual desta massa de água assenta nos dados de 

monitorização de um único local situado a baixa altitude, cujo desvio ecológico é calculado 

relativamente a condições de referência existentes em locais em elevada altitude. Como referido 

anteriormente, verifica-se a necessidade de rever a tipologia desta categoria de massas de água por 

forma a traduzir o natural gradiente altitudinal. Após esta modificação, prevê-se que esta massa de 

água seja dividida em duas pertencentes a dois tipos diferentes. Passando cada uma delas a ser 

avaliada relativamente a condições de referência características do seu tipo, prevê-se que a sua 

avaliação traduza corretamente o seu estado, que deverá ser Bom; 

• Ribeira da Badanela - O estado atual desta massa de água assenta nos dados de monitorização de 

vários locais situados a elevada e baixa altitude, cujo desvio ecológico é calculado para todos em 

relação a condições de referência existentes em locais em elevada altitude. Como referido 

anteriormente, verifica-se a necessidade de rever a tipologia desta categoria de massas de água por 

forma a traduzir o natural gradiente altitudinal. Após esta modificação, prevê-se que esta massa de 

água seja dividida em duas pertencentes a dois tipos diferentes. Passando cada uma delas a ser 

avaliada relativamente a condições de referência características do seu tipo, prevê-se que a sua 

avaliação traduza corretamente o seu estado, que deverá ser Bom; 

• Ribeira Grande (Flores) - O estado atual desta massa de água assenta nos dados de monitorização 

de vários locais situados a elevada e baixa altitude, cujo desvio ecológico é calculado para todos em 

relação a condições de referência existentes em locais em elevada altitude. Como referido 

anteriormente, verifica-se a necessidade de rever a tipologia desta categoria de massas de água por 

forma a traduzir o natural gradiente altitudinal. Após esta modificação, prevê-se que esta massa de 
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água seja dividida em duas pertencentes a dois tipos diferentes. Passando cada uma delas a ser 

avaliado relativamente a condições de referência características do seu tipo, prevê-se que a sua 

avaliação traduza corretamente o seu estado que deverá ser Bom; 

• Lagoa do Caldeirão - A recuperação do estado desta massa de água prevê-se gradual e prolongada, 

verificando a prorrogação de cumprimento dos objetivos ambientais por razões de exequibilidade 

técnica e condições naturais. As razões que fundamentam a prorrogação estão associadas ao 

desconhecimento da origem de algumas cargas registadas que afetam o estado da massa de água, e 

para as quais é necessário desenvolver estudos de caracterização das redes tróficas e do impacte da 

ictiofauna introduzida, que poderá ser uma importante fonte de pressão sobre o ecossistema. 

Paralelamente, as condições naturais desta massa de água, nomeadamente a área elevada da bacia 

relativamente à lagoa, a baixa profundidade da mesma e a interação destes fatores com as alterações 

climáticas globais podem comprometer a recuperação do estado da lagoa. Contudo, o 

desenvolvimento deste tipo de estudos necessita de um período temporal que, associado ao tempo 

necessário para implementação das eventuais medidas identificadas como necessárias e tempo de 

resposta da massa de água para recuperação do bom estado, não permite que seja atingido o Bom 

estado antes de 2021. 

Prevê-se que todas as massas de água superficiais interiores analisadas acima mantenham depois o Bom estado até 

2027 e inclusivamente 2030. 

Superficiais de Transição 

Não existem massas de água de transição englobadas no objetivo Bom estado deverá ser atingido até 2021. 

Superficiais Costeiras 

Não existem massas de água costeiras englobadas no objetivo Bom estado deverá ser atingido até 2021. 

5.3.3.1.3.2 | Massas de água em que o estado Bom deverá ser atingido até 2027 

As prorrogações constituem-se como prolongamentos ou extensões dos prazos determinados para o cumprimento dos 

objetivos ambientais, de acordo com os limites temporais estabelecidos na LA. A prorrogação destes prazos permite 

uma realização gradual dos objetivos para as massas de água, que poderá ser obtida uma vez confirmada a existência 

dos requisitos e condições dispostas no artigo 52.º da LA, desde que não se verifiquem deteriorações adicionais no 

estado das massas de água, e se foram observados os seguintes aspetos: 

• A realização das medidas necessárias para a melhoria do estado da massa de águas exceder o prazo 

2015, 2021 e 2027, por razões de exequibilidade técnica; 

• A conclusão das melhorias do estado das massas de água, nos limites do prazo fixado, revelar-se 

desproporcionalmente dispendiosa; 

• As condições naturais não permitem melhorias atempadas do estado das massas de água. 

Neste âmbito foram identificadas oito (8) massas de água superficiais interiores para as quais foi atribuído o objetivo 

ambiental de atingir o Bom estado até 2027, seis (6) na ilha de São Miguel e duas (2) na ilha das Flores (Quadro 5.3.8). 
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Verifica-se assim que 24% das massas de água superficiais interiores existentes na RH9 estão associadas a 

prorrogação para 2027 do cumprimento do respetivo objetivo ambiental.  

Superficiais Interiores 

No que concerne às massas de água superficiais interiores, existem 10 massas que água que atingirão o Bom estado 

em 2027 (Quadro 5.3.8). 

Quadro 5.3.8 | Massas de água superficiais interiores em que Bom estado deverá ser atingido até 2027, por ilha 

Ilha Designação Código MA 
Estado em 

2018 
Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Fundamentação para a 

prorrogação  

Santa 
Maria 

Ribeira de São 
Francisco 

09SMAR001 Razoável Razoável Bom 
Exequibilidade técnica e 
financeira. 

São Miguel 

Ribeira do Faial da 
Terra 

09SMGR005 Razoável Razoável Bom Exequibilidade técnica 

Ribeira dos 
Lagos/Lomba 
Grande/Povoação 

09SMGR007 Razoável Razoável Bom Exequibilidade técnica 

Ribeira 
Quente/Amarela 

09SMGR004 Razoável Razoável Bom 

- Exequibilidade técnica; 
- Atividade sismo-vulcânica com 
efeitos sobre os valores dos 
parâmetros a monitorizar. 

Ribeira Grande 09SMGR011 Razoável Razoável Bom Exequibilidade técnica. 

Lagoa de São Brás 09SMGL010 Medíocre Razoável Bom Exequibilidade técnica 

Lagoa das 
Empadadas Norte 

09SMGL015 Razoável Razoável Bom Exequibilidade técnica 

 

Lagoa do Canário 09SMGL017 Razoável Razoável Bom 

- Exequibilidade técnica; 
- Histórico de oscilação entre o 
estado Razoável e Bom, sem 
evidências de pressões 
significativas que o justifiquem. 

Pico 
Lagoa do Capitão 09PICL005 Medíocre  Razoável Bom Exequibilidade técnica 

Lagoa do Peixinho 09PICL003 Medíocre  Razoável Bom Exequibilidade técnica 

 

A recuperação do estado das massas de água identificadas prevê-se gradual e prolongada, verificando a prorrogação 

de cumprimento dos objetivos ambientais por razões de exequibilidade técnica e em alguns casos de condições 

naturais, pois em particular nas lagoas a baixa resiliência destes ecossistemas conduz ao aumento do tempo de 

resposta às medidas de recuperação aplicadas. Esta razão é justificada quer por motivos de inviabilidade técnica 

resultante quer do desconhecimento de algumas pressões específicas associadas ao estado da massa de água, quer a 

constrangimentos práticos associados à implementação das medidas (como a impossibilidade de executar as medidas 

necessárias e conseguir reverter o estado da massa de água num espaço temporal até 2021 (tempo de resposta 

necessário é insuficiente). Analisando particularmente as massas de água em questão, conclui-se que: 

• As massas de água ribeira de São Francisco (ilha de Santa Maria), e as ribeira do Faial da Terra, 

ribeira dos Lagos/Lomba Grande/ Povoação, ribeira Quente/Amarela e ribeira Grande (na ilha de 

São Miguel) verificam a necessidade de prorrogação do cumprimento dos objetivos ambientais por 

motivos associados à exequibilidade técnica das medidas necessárias para a minimização e/ou 

eliminação das pressões identificadas para estas massas de água e que comprometem o respetivo 

estado, nomeadamente associadas à beneficiação infraestrutural dos sistemas de drenagem e 

tratamento de águas residuais (DTAR). A infraestruturação de sistemas de DTAR permite o controlo e 
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redução dos focos de poluição difusa resultantes de descargas de efluentes urbanos, no entanto 

constitui-se um processo com uma série de constrangimentos associados, nomeadamente ao nível da 

obtenção do financiamento necessário por candidatura a programas de apoio específicos, da logística 

concursal, onerosidade do processo construtivo e manutenção;  

Para além disso, a ribeira Quente/Amarela pode estar sob influência de elementos associados a uma 

atividade sismo-vulcânica com uma manifestação mais evidente nessa área. Essa atividade poderá ter 

efeitos sobre os valores de alguns dos parâmetros que determinam a classificação do estado, que 

pode influir no atual estado verificado nesta massa de água. 

• A massa de água lagoa de São Brás (ilha de São Miguel) necessita de prorrogação do cumprimento 

do objetivo ambiental uma vez que as ações previstas para que consiga atingir o Bom estado passam 

pela execução das medidas preconizadas em sede do Plano de Ordenamento de Bacia Hidrográfica 

das Lagoas do Fogo, do Congro, de São Brás e da Serra Devassa (POBHL São Miguel). Estas 

medidas são de caráter interventivo, associadas à reconversão de áreas de pastagem em áreas 

florestais, com eliminação da principal pressão que afeta o estado desta lagoa – pressão difusa 

resultante da atividade pecuária. Assim, uma vez que estas medidas já estão contempladas no âmbito 

de outro plano, considera-se que não devem ser propostas per si no âmbito só do PGRH, sob pena de 

se tornarem redundantes e de sobrepor recursos humanos e financeiros. Todavia, a exequibilidade 

técnica das mesmas está condicionada pela morosidade do processo de aquisição e reconversão de 

solos e usos e respetiva capacidade de recuperação e resposta da massa de água.  

• No que respeita à lagoa das Empadadas Norte e lagoa do Canário (ilha de São Miguel), as razões 

que fundamentam a prorrogação estão associadas ao desconhecimento da origem de algumas cargas 

registadas que afetam o estado da massa de água, e para as quais é necessário desenvolver estudos 

de caracterização das redes tróficas e do impacte da ictiofauna introduzida, que poderá ser uma 

importante fonte de pressão sobre o ecossistema. Tais estudos poderão conduzir à implementação de 

ações de biomanipulação da ictiofauna no sentido de reduzir as cargas observadas. Contudo, o 

desenvolvimento deste tipo de estudos necessita de um período temporal que, associado ao tempo 

necessário para implementação das eventuais medidas identificadas como necessárias e tempo de 

resposta da massa de água para recuperação do bom estado, extravasa o horizonte de 2024, 

perspetivando-se o cumprimento do objetivo ambiental para estas massas de água em 2027; 

• As massas de água da lagoa do Capitão e lagoa do Peixinho (ilha do Pico) são também indicadas 

como necessitando de uma prorrogação de prazo para cumprimento dos objetivos ambientais. A 

fundamentação da sua prorrogação assenta no seu estado Medíocre no ano de referência e pelo facto 

das medidas previstas para que consiga atingir o Bom estado passarem pela execução das medidas 

preconizadas no Plano de Ordenamento de Bacia Hidrográfica das Lagoas do Pico (POBHL Pico). 

Estas medidas são de caráter interventivo, associadas nomeadamente à reconversão de áreas de 

pastagem em áreas florestais, com eliminação da principal pressão que afeta o estado desta lagoa – 

pressão difusa resultante da atividade pecuária - são as necessárias e suficientes para atingir o Bom 

estado. Assim, uma vez que estas medidas já estão contempladas no âmbito de outro plano, 

considera-se que não devem ser propostas per si no âmbito só do PGRH, sob pena de se tornarem 
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redundantes e de sobrepor recursos humanos e financeiros. Todavia, a exequibilidade técnica das 

mesmas está condicionada pelo cronograma do referido plano, pela morosidade do processo de 

aquisição e reconversão de solos e usos e respetiva capacidade de recuperação e resposta da massa 

de água. 

Prevê-se que todas as massas de água superficiais interiores analisadas acima mantenham depois o Bom estado até 

2030. 

Superficiais de Transição 

A prorrogação destes prazos permite uma realização gradual dos objetivos para as massas de água, que poderá ser 

obtida uma vez confirmada a existência dos requisitos e condições dispostas no artigo 52.º da LA e se foram 

observados os seguintes aspetos: 

• A realização das medidas necessárias para a melhoria do estado da massa de águas exceder o prazo 

2021 e 2027, por razões de exequibilidade técnica; 

• A conclusão das melhorias do estado das massas de água, nos limites do prazo fixado, revelar-se 

desproporcionalmente dispendiosa; 

• As condições naturais não permitem melhorias atempadas do estado das massas de água. 

Neste âmbito foi identificada uma massa de água de transição para as quais foi atribuído o objetivo ambiental de atingir 

o Bom estado até 2027, na ilha de S. Jorge (Quadro 5.3.9). 

Verifica-se assim que 33,3% das massas de água de transição existentes na RH9 estão associadas a prorrogação para 

2027 do cumprimento do respetivo objetivo ambiental.  

Quadro 5.3.9 | Massas de água superficiais de transição em que Bom estado deveria ter sido atingido até 2027, por ilha 

Ilha Designação Código MA 
Estado 

em 
2010/2012 

Estado em 
2021 

Estado 
em 2027 

Fundamentação para a prorrogação 

São Jorge 
Lagoa dos Cubres 
- Oeste 

 
PT09SJOT003 

Razoável Razoável Bom 

- Realização das alterações 
hidromorfológicas da lagoa coma a 
remoção dos passadiços; 

- Dada a baixa taxa de renovação de 
água será necessário o período 
alargado para que se verifiquem as 
melhorias previstas 

 

Superficiais Costeiras 

Não existem massas de água costeiras englobadas no objetivo Bom estado deverá ser atingido até 2027. 

5.3.3.1.3.3 | Massas de água em que não é expectável que o Bom estado seja atingido até 2027 

As derrogações são exceções aos objetivos ambientais gerais que estão associadas à adoção de objetivos menos 

exigentes do que os previstos nos artigos 46.º e 47.º da LA. Assim, as derrogações são aplicadas quando se verifica 

que as massas de água se encontram de tal modo afetadas pela atividade antropogénica, ou o seu estado natural se 
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encontre significativamente degradado e se revele inexequível, ou desproporcionalmente dispendioso, alcançar esses 

objetivos, e desde que se verifiquem os requisitos e condições definidos nos artigos 51.º e 52.º da LA. 

Neste contexto, para as massas de água em que o estado atual é inferior a Bom e não se preveja que até 2027 

coexistam todas as condições necessárias para atingir ou repor esse estado, poderão ser definidos objetivos ambientais 

menos exigentes dos estipulados na LA. A adoção destes objetivos menos exigentes só poderá ser justificada se se 

verificarem as condições expressas nos artigos 51.º e 52.º da LA. Importa referir que o artigo 51.º da LA determina 

ainda uma série de condicionalismos sob os quais a deterioração temporária do estado das massas de água não é 

considerada um incumprimento dos objetivos estabelecidos, em conformidade com o referido normativo. 

Neste âmbito foram identificadas seis massas de água superficiais interiores para as quais se considera não expetável 

que atinjam o Bom estado até 2027, quatro na ilha de São Miguel e duas na ilha das Flores (Quadro 5.3.8). 

Verifica-se assim que aproximadamente 18% das massas de água superficiais interiores existentes na RH9 estão 

associadas a derrogação do objetivo ambiental.  

Superficiais Interiores 

No que concerne às massas de água superficiais interiores, existem seis (6) massas que água em que não é expetável 

que atinjam Bom estado até 2027 (Quadro 5.3.10). 

Quadro 5.3.10 | Massas de água superficiais interiores em que Bom estado não deverá ser atingido até 2027, por ilha 

Ilha Designação Código MA 
Estado em 

2018 
Estado em 

2021 
Estado 

em 2027 
Fundamentação para a derrogação 

São 
Miguel 

Lagoa do Congro 09SMGL001 Medíocre Medíocre Razoável 

- Exequibilidade técnica; 
- Condições Naturais: atividade 
sismo-vulcânica com efeitos sobre 
os valores dos parâmetros a 
monitorizar. 

Lagoa das 
Furnas 

09SMGL002 Medíocre Medíocre Razoável 

- Exequibilidade técnica; 
- Histórico da lagoa, que se 
apresenta como Eutrófica há mais 
de 70 anos; 
- Condições Naturais: atividade 
sismo-vulcânica com efeitos sobre 
os valores dos parâmetros a 
monitorizar. 

Lagoa de 
Santiago 

09SMGL020 Medíocre Medíocre Razoável 
- Exequibilidade técnica; 
- Condições naturais. 

Lagoa Verde 09SMGL019 Medíocre Medíocre Razoável 
- Exequibilidade técnica; 
- Condições naturais. 

Flores 

Lagoa Funda 09FLOL001 Mau Medíocre Razoável 

- Exequibilidade técnica; Histórico 
da lagoa, que se apresenta como 
Eutrófica há mais de 400 anos 
- Condições naturais. 

Lagoa Negra 09FLOL006 Medíocre  Medíocre Razoável 
- Exequibilidade técnica; 
- Condições naturais. 

 

Perspetiva-se que todas as massas de água superficiais interiores apresentadas no quadro anterior atinjam o Bom 

estado até 2030. 

A recuperação do estado das massas de água identificadas prevê-se gradual e prolongada, verificando-se a 

necessidade da derrogação de cumprimento dos objetivos ambientais por razões de exequibilidade técnica e em 

alguns casos de condições naturais, pois em particular nas lagoas a baixa resiliência destes ecossistemas conduz ao 
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aumento do tempo de resposta às medidas de recuperação aplicadas. Esta derrogação é justificada por motivos de 

inviabilidade técnica de atingir o Bom estado mais cedo, resultado quer do desconhecimento de algumas pressões 

específicas associadas ao estado da massa de água, quer a constrangimentos práticos associados à implementação 

das medidas (como a impossibilidade de executar as medidas necessárias e conseguir reverter o estado da massa de 

água num espaço temporal até 2027, uma vez que o tempo de resposta necessário é insuficiente).  

Como referido na fase de caracterização e diagnóstico (Parte 2 do PGRH-Açores 2022-2027), nas lagoas profundas os 

processos internos de reciclagem de nutrientes e interações tróficas parecem ter um papel muito importante na 

degradação da qualidade da água e no funcionamento do ecossistema, estando menos dependentes das cargas que 

são exportadas a partir da bacia. Nestas circunstâncias as medidas implementadas na bacia hidrográfica que visam 

reduzir das cargas que entram na lagoa têm menor impacto na evolução do ecossistema. Em particular, nas lagoas que 

se encontram inseridas em crateras hidromagmáticas, como são os casos de quatro das lagoas incluídas no Quadro 

5.3.8, a reduzida zona litoral favorece o domínio de fitoplâncton em detrimento das comunidades bênticas que se 

exacerba como o aumento de nutrientes e/ou da estabilidade do sistema. 

Analisando particularmente as massas de água em questão, conclui-se que: 

• As massas de água lagoa do Congro, lagoa das Furnas e lagoa Verde (ilha de São Miguel) e a 

lagoa Funda (ilha das Flores) verificam a prorrogação do cumprimento dos objetivos ambientais. Para 

além destas massas de água apresentarem no ano de referência o estado Medíocre (isto é, com uma 

distância ao Bom estado superior comparativamente com o objetivo ambiental anterior), as medidas 

previstas para atingir o Bom estado passam pela execução das medidas previstas em sede do 

POBHL São Miguel, POBHL Furnas, POBHL Sete Cidades e POBHL Flores, respetivamente, de 

caráter interventivo, associadas nomeadamente à reconversão de áreas de pastagem em áreas 

florestais, e outras de caráter construtivo. No que respeita em particular à lagoa Verde e lagoa das 

Furnas considera-se que as medidas dos respetivos POBHL são as necessárias e as suficientes para 

atingirem o Bom estado e estes POBHL já se encontram em execução. Todavia, a exequibilidade 

técnica das mesmas está condicionada pela morosidade do processo de aquisição e reconversão de 

solos e usos e respetiva capacidade de recuperação e resposta da massa de água. A questão 

associada ao tempo de recuperação per si da massa de água é particularmente relevante quando, 

como no caso da lagoa das Furnas, uma massa de água apresenta um estado Eutrófico bastante 

estabilizado, como é o caso (há mais de 70 anos), constituindo-se como um significativo 

constrangimento acrescido para a recuperação do estado ecológico Bom. Adicionalmente, podem 

constituir-se como fortes condicionantes (como é o caso da lagoa Verde) as características 

hidromorfológicas da própria massa de água (batimetria, morfologia dos fundos, dinâmicas 

sedimentares) e a morfologia da respetiva bacia hidrográfica. Ou seja, as condições naturais afetam a 

capacidade e tempo de resposta da massa de água, como é o caso de lagoas profundas, como a do 

Congro, Furnas e Verde, onde o tempo de residência é maior e por isso a recuperação é mais lenta. 

De facto, para a lagoa das Furnas e lagoa do Congro as condições naturais constituem-se como 

limitações significativas para o cumprimento do objetivo ambiental em 2027: o histórico de eutrofia 

diminui a resiliência e aumenta o tempo de recuperação do estado de qualidade (Furnas) e; a 

atividade sismo-vulcânica contribui para aumento das cargas (Furnas e Congro). 
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Para a lagoa das Furnas e lagoa Verde está também prevista a realização de estudos sobre eventuais 

pressões desconhecidas associadas às populações piscícolas, medida esta que necessita de um 

período temporal que, associado ao tempo necessário para implementação das eventuais medidas 

identificadas como necessárias e tempo de resposta da massa de água para recuperação do bom 

estado, extravasa o horizonte de 2027, perspetivando-se o cumprimento do objetivo ambiental para 

esta massa de água em 2030.  

Assim, o estado destas massas de água estará dependente do cumprimento temporal das medidas 

dos POBHL e respetiva capacidade de recuperação ecológica associada. 

Ainda relativamente à lagoa do Congro, as medidas previstas no POBHL São Miguel são as 

necessárias e suficiente para atingir o Bom estado, todavia, a exequibilidade técnica das mesmas está 

condicionada pela morosidade do processo de aquisição e reconversão de solos e usos e respetiva 

capacidade de recuperação e resposta da massa de água. Importa ainda destacar os efeitos da 

atividade sismo-vulcânica existente com potenciais impactes no estado do ecossistema e que se 

refletem nos valores de alguns dos parâmetros utilizados para a classificação do estado. Este fator 

pode ser determinante para o atual estado verificado nesta massa de água e constituir-se como um 

constrangimento à sua recuperação ecológica, sendo o “esforço” necessário para atingir o Bom 

estado maior face às condições naturais incontornáveis existentes.  

No que respeita à lagoa Funda, a prorrogação é fundamentada pelas mesmas razões apresentadas 

anteriormente, associadas à aprovação e concretização das medidas do POBHL Flores e condições 

naturais que influenciam a recirculação interna de nutrientes e o tempo de residência e, 

consequentemente, a capacidade e tempo de resposta necessário para a massa de água reverter o 

estado até 2027; 

• Para a massa de água lagoa de Santiago (ilha de São Miguel) é necessária a prorrogação do 

cumprimento do objetivo ambiental, pois apesar de parte das ações necessárias para que esta atinja o 

Bom estado estarem já preconizadas em medidas que constam do Plano de Ordenamento da Bacia 

Hidrográfica das Sete Cidades (POBHL Sete Cidades), é necessária a realização de um levantamento 

mais aprofundado e quantificação de algumas pressões difusas identificadas pericialmente 

(resultantes de atividade pecuária na zona envolvente da lagoa, mas fora da sua bacia hidrográfica, e 

de cargas potencialmente geradas pelo próprio coberto vegetal que envolve a lagoa), que será 

concretizado através da implementação de um processo de monitorização de investigação. Assim, o 

estado desta massa de água estará dependente do cumprimento temporal das medidas e respetiva 

capacidade de recuperação ecológica associada. Adicionalmente, existem condicionalismos naturais 

que afetam a capacidade e tempo de resposta da massa de água no caso de lagoas profundas, como 

a de Santiago, onde a recirculação interna de nutrientes e o tempo de residência é maior e por isso a 

recuperação é mais lenta; 

• Por último, e no que respeita à massa de água da lagoa Negra (ilha das Flores), as medidas previstas 

para que consiga atingir o Bom estado passam pela execução das medidas já em desenvolvimento no 

do Plano de Ordenamento de Bacia Hidrográfica das Lagoas das Flores (POBHL Flores). Considera-

se que essas medidas (de caráter interventivo, associadas nomeadamente à reconversão de áreas de 
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pastagem em áreas florestais, com eliminação da principal pressão que afeta o estado desta lagoa – 

pressão difusa resultante da atividade pecuária) são as necessárias e suficientes para atingir o Bom 

estado. Assim, uma vez que estas medidas já estão contempladas no âmbito de outro plano, 

considera-se que não devem ser propostas per si no âmbito só do PGRH-Açores 2022-2027 (tal como 

já havia sido assumido no 1.º e 2.º Ciclos do PGRH), sob pena de se tornarem redundantes e de 

sobrepor recursos humanos e financeiros.  

Todavia, a exequibilidade técnica dessas medidas está condicionada pela morosidade do processo de 

aquisição e reconversão de solos e usos e respetiva capacidade de recuperação e resposta da massa 

de água. Adicionalmente, identificou-se para esta massa de água a necessidade de um levantamento 

mais aprofundado e quantificação de algumas pressões difusas, identificadas pericialmente 

(resultantes de cargas potencialmente geradas pelo próprio coberto vegetal que envolve a lagoa, mas 

potenciadas pela própria morfologia da bacia e da lagoa), que deve ser executado através da 

implementação de um processo de monitorização de investigação. Acresce que, nesta lagoa, que é a 

mais profunda da RH9, a reciclagem interna de nutrientes a partir dos sedimentos anóxicos durante o 

período de estratificação térmica assume particular relevância, agravada com o aquecimento global 

registado nas últimas décadas. O efeito sinérgico entre a disponibilidade de nutrientes e o aumento do 

período de estratificação e da sua estabilidade devido ao maior aquecimento da camada superficial da 

coluna de água, resultante das mudanças climáticas globais, limitará a capacidade de reversão do 

ecossistema a um estado próximo do pristino. Assim, o estado desta massa de água estará 

dependente do cumprimento temporal das medidas e respetiva capacidade de recuperação ecológica 

associada. 

Superficiais de Transição 

Não existem massas de água de transição em que não seja expectável que o Bom estado seja atingido até 2027. 

Superficiais Costeiras 

Não existem massas de água de transição em que não seja expectável que o Bom estado seja atingido até 2027. 

 

5.3.3.1.4 | Massas de água em que o potencial ecológico Bom e o estado químico Bom deviam ser 
mantidos ou melhorados até 2015 

De referir que uma vez que não existem atualmente massas de água artificiais ou fortemente modificadas designadas 

para nenhuma das categorias de massas de águas superficiais da RAA, não será considerada nenhuma massa de água 

no presente objetivo.  

5.3.3.1.5 | Massas de água em que o potencial ecológico Bom e o estado químico Bom deveriam ser 
atingidos até 2015 

De referir que uma vez que não existem atualmente massas de água artificiais ou fortemente modificadas designadas 

para nenhuma das categorias de massas de águas superficiais da RAA, não será considerada nenhuma massa de água 

no presente objetivo.  
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5.3.3.1.6 | Massas de água em que o potencial ecológico Bom e o estado químico Bom ou ambos não 
foram atingidos até 2015 

5.3.3.1.6.1 | Massas de água em que se prevê que o potencial ecológico Bom e o estado químico 
Bom sejam atingidos até 2021 

De referir que uma vez que não existem atualmente massas de água artificiais ou fortemente modificadas designadas 

para nenhuma das categorias de massas de águas superficiais da RAA, não será considerada nenhuma massa de água 

no presente objetivo.  

5.3.3.1.6.2 | Massas de água em que se prevê que o potencial ecológico Bom e o estado químico 
Bom sejam atingidos até 2027 

De referir que uma vez que não existem atualmente massas de água artificiais ou fortemente modificadas designadas 

para nenhuma das categorias de massas de águas superficiais da RAA, não será considerada nenhuma massa de água 

no presente objetivo.  

5.3.3.1.6.3 | Massas de água em que se prevê que o potencial ecológico Bom e o estado químico 
Bom sejam atingidos depois de 2027 

De referir que uma vez que não existem atualmente massas de água artificiais ou fortemente modificadas designadas 

para nenhuma das categorias de massas de águas superficiais da RAA, não será considerada nenhuma massa de água 

no presente objetivo.  

5.3.3.2 | Massas de água subterrâneas 

Na RH9 existem 28 massas de água subterrâneas, das quais 25 apresentam Bom estado e três têm estado Medíocre. 

No Quadro 5.3.11 e a Figura 5.3.5 é apresentado o número de massas de água subterrâneas, por classe de estado 

para o ano de referência da campanha de monitorização (2018), por ilha. 

Quadro 5.3.11 | Número de massas de água subterrâneas, por classe de estado, por ilha em 2018 

Estado Santa Maria São Miguel Terceira Graciosa São Jorge Pico Faial Flores Corvo Total 

Bom 2 6 5 2 2 3 2 2 1 25 

Medíocre - - - 1 - 2 - - - 3 

Totais 2 6 5 3 2 5 2 2 1 28 

 

  

Figura 5.3.5 | Percentagem de massas de água subterrâneas, por classe de estado, por ilha em 2018. 
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5.3.3.2.1 | Massas de água em que o Bom estado deveria ser mantido ou melhorado até 2015 

Das 25 massas de água subterrâneas classificadas como em Bom estado considera-se que, de acordo com os 

exercícios de cenarização desenvolvidos, assim como do resultado da análise prospetiva sobre a evolução das 

pressões e do cumprimento das medidas com incidência nessas massas de água, as mesmas mantêm o seu estado em 

2021.  

Assim, para as 25 massas de água subterrâneas apresentadas no Quadro 5.3.12 foi definido o objetivo Bom estado 

deveria ser mantido ou melhorado até 2015. 

Quadro 5.3.12 | Massas de água subterrâneas em que Bom estado deveria ser mantido ou melhorado até 2015, por ilha 

Ilha Designação Código MA 
Avaliação do 

Estado em 
2018 

Evolução do Estado Previsto 

(Objetivos Ambientais) 

Estado em 
2015 

Estado 
em 2021 

Estado 
em 2027 

Santa 
Maria 

Anjos – Vila do Porto PT09SMAGWAVP Bom Bom Bom Bom 

Facho – Pico Alto PT09SMAGWFPA Bom Bom Bom Bom 

São 
Miguel 

Sete Cidades PT09SMGGWSC Bom Bom Bom Bom 

Ponta Delgada – Fenais da 
Luz 

PT09SMGGWPDLFL Bom Bom Bom Bom 

Água de Pau PT09SMGGWAP Bom Bom Bom Bom 

Achada PT09SMGGWACH Bom Bom Bom Bom 

Furnas – Povoação PT09SMGGWFP Bom Bom Bom Bom 

Nordeste – Faial da Terra PT09SMGGWNFT Bom Bom Bom Bom 

Terceira 

Caldeira Guilherme Moniz PT09TERGWCGM Bom Bom Bom Bom 

Central PT09TERGWCEN Bom Bom Bom Bom 

Cinco Picos PT09TERGWCP Bom Bom Bom Bom 

Pico Alto PT09TERGWPA Bom Bom Bom Bom 

Santa Bárbara PT09TERGWSB Bom Bom Bom Bom 

Graciosa 
Serra Dormida 09GRAGWSD Bom Bom Bom Bom 

Serra das Fontes PT09GRAGWSF Bom Bom Bom Bom 

São 
Jorge 

Massa de água Ocidental PT09SJOGWOCI1 Bom Bom Bom Bom 

Massa de água Oriental PT09SJOGWORI Bom Bom Bom Bom 

Pico 

Lajes PT09PICGWLAJ1 Bom Bom Bom Bom 

Montanha 2 PT09PICGWMO2 Bom Bom Bom Bom 

Planalto da Achada 2 PT09PICGWPA2 Bom Bom Bom Bom 

Faial 
Vulcão Central PT09FAIGWVUC Bom Bom Bom Bom 

Capelo PT09FAIGWCAP Bom Bom Bom Bom 

Flores 
Massa de água Superior PT09FLOGWSUP1 Bom Bom Bom Bom 

Massa de água Inferior PT09FLOGWINF Bom Bom Bom Bom 

Corvo Vulcão da Caldeira PT09CORGWVC Bom Bom Bom Bom 
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Perspetiva-se que todas as massas de água subterrâneas consideradas mantenham o Bom estado até depois de 2027. 

5.3.3.2.2 | Massas de água em que o Bom estado deveria ter sido atingido até 2015 

Atendendo ao ano de referência a que se refere o presente PGRH-Açores 2022-2027 (2019) o objetivo “Massas de 

água em que o estado Bom deveria ter sido atingido até 2015”, não faz sentido ser considerado. 

5.3.3.2.3 | Massas de água em que o Bom estado não foi atingido em 2015 

5.3.3.2.3.1 | Massas de água em que o estado Bom deverá ser atingido até 2021 

No âmbito do 2.º ciclo de planeamento da RH9 foi considerado que as massas de água subterrânea designadas como 

em Estado Medíocre em 2015 cumpriam com as condições de prorrogação previstas no âmbito da LA, e que atingiriam 

o Bom estado até 2021. Deste modo, 7,4% das massas de água subterrâneas então delimitadas, que totalizavam 54 

massas, veriam os seus objetivos ambientais prorrogados até 2021, percentagem que, se recalculada para as 28 

massas de água atualmente delimitadas, equivaleria a 10,7%. 

Previa-se que a recuperação do estado das massas de água subterrâneas classificadas em estado medíocre seria 

gradual e prolongada, verificando-se a prorrogação de cumprimento dos objetivos ambientais por razões de 

exequibilidade técnica. O processo de intrusão salina em meios aquíferos do tipo dos existentes nas ilhas do Pico e da 

Graciosa justifica a necessidade de prorrogar o prazo disposto para alcançar o Bom Estado para além de 2015. 

Contudo, verificou-se que a recuperação que se previa prolongada ultrapassou esta perspetiva temporal (Quadro 

5.3.13), sendo que não se prevê que nenhum das MA com estado inferior a Bom consiga atingi-lo em 2021 

5.3.3.2.3.2 | Massas de água em que se prevê que o Bom estado seja atingido até 2027 

As prorrogações constituem-se como prolongamentos ou extensões dos prazos determinados para o cumprimento dos 

objetivos ambientais, de acordo com os limites temporais estabelecidos na LA. A prorrogação destes prazos permite 

uma realização gradual dos objetivos para as massas de água, que poderá ser obtida uma vez confirmada a existência 

dos requisitos e condições dispostas no artigo 52.º da LA, desde que não se verifiquem deteriorações adicionais no 

estado das massas de água, e se foram observados os seguintes aspetos: 

• A realização das medidas necessárias para a melhoria do estado da massa de águas exceder o prazo 

2015 e 2021, por razões de exequibilidade técnica; 

• A conclusão das melhorias do estado das massas de água, nos limites do prazo fixado, revelar-se 

desproporcionalmente dispendiosa; 

• As condições naturais não permitem melhorias atempadas do estado das massas de água. 

Assim, considera-se que as três massas de água subterrâneas com estado Medíocre existentes na RH9 (uma na ilha 

Graciosa e duas na ilha do Pico) cumprem com as condições de prorrogação previstas no âmbito da LA, e que atingirão 

o Bom estado apenas depois de 2015 e até 2027 (Quadro 5.3.13). Deste modo 10,7% das massas de água 

subterrâneas têm os seus objetivos ambientais prorrogados, até 2027. 
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Quadro 5.3.13 | Massas de água subterrâneas em que Bom estado deverá ser atingido até 2027, por ilha 

Ilha Designação Código MA 
Avaliação 
do Estado 
em 2018 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

 

Estado em 
2015 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Fundamentação para a 
prorrogação 

Graciosa 
Plataforma de 
Santa Cruz - 
Guadalupe 

PT09GRAGWPS
CG1 

Medíocre 
 

Medíocre Medíocre Bom Exequibilidade técnica. 

Pico 

Montanha 1 PT09PICGWMO1 
Medíocre 

 
Medíocre Medíocre Bom Exequibilidade técnica. 

Planalto da 
Achada 1 

PT09PICGWPA1 Medíocre Medíocre Medíocre Bom Exequibilidade técnica. 

 

Justificação 

A recuperação do estado das massas de água subterrâneas classificadas em estado medíocre prevê-se gradual e 

prolongada, verificando a prorrogação de cumprimento dos objetivos ambientais por razões de exequibilidade técnica. O 

processo de intrusão salina em meios aquíferos do tipo dos existentes nas ilhas do Pico e da Graciosa, constituídos por 

rochas basálticas fraturadas, em que a espessura da lentícula de água doce sobrejacente à interface é muito reduzida, 

implica que a captação de água em volumes sustentáveis seja uma temática de difícil abordagem técnica. Em muitos 

casos, será necessário proceder à perfuração de novas captações, que substituam as antigas, realizadas em condições 

técnicas desadequadas, pelo que a avaliação do problema global da salinização nestas massas de água, a realização 

de estudos visando a localização de novas captações e a definição de caudais de exploração adequados, 

complementados pela respetiva implantação no terreno, justifica por estes motivos a necessidade de prorrogar o prazo 

disposto para alcançar o Bom Estado para além de 2015. 

O estudo entretanto efetuado pela Administração da Região Hidrográfica permitiu, entretanto, efetuar uma exaustiva 

caracterização hidrogeoquímica, assim como analisar o risco de ocorrência de salinização (Cruz et al. 2013, 20141). A 

análise do risco, que assentou na aplicação do método GALDIT, e mostram para ambas as ilhas que na faixa entre a 

linha de costa e uma linha imaginária situada a 750 m para o interior a vulnerabilidade é máxima face ao processo de 

intrusão salina, enquanto para o interior a vulnerabilidade é moderada. No mesmo estudo foi, ainda, proposta uma rede 

de monitorização específica de vigilância. 

5.3.3.2.3.3 | Massas de água em que não é expectável que o Bom estado seja atingido até 2027 

Não existem massas de água subterrâneas com o objetivo Bom estado deverá ser atingido depois de 2027. 

5.3.3.3 | Zonas protegidas 

5.3.3.3.1 Introdução 

Relativamente às zonas protegidas, a DQA estabelece, nomeadamente através do disposto no artigo 4.º, alínea c), que 

devem ser asseguradas quaisquer normas e objetivos associados às mesmas até 2015, exceto nos casos em que a 

legislação comunitária ao abrigo da qual tenham sido criadas preveja outras condições. Ao abrigo da legislação 

 

1 Cruz, J.V., Andrade, C. & Coutinho, R. (2014) – Diagnóstico relativo aos processos de intrusão salina em massas de água 
subterrânea das ilhas do Pico e da Graciosa (Relatório final). Relatório DTC.12/IVAR/CIVISA/16, Ponta Delgada, 237 pp. 
Cruz, J.V., Andrade, C. & Coutinho, R. (2013) – Elaboração de um diagnóstico relativo aos processos de intrusão salina em massas de 
água subterrânea das ilhas do Pico e da Graciosa - PGRH Açores (relatório metodológico). Relatório DCT12/CVARG/13, Universidade 
dos Açores, Ponta Delgada, 30 p. 
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comunitária e nacional, estas zonas exigem proteção especial no que respeita à conservação do estado de qualidade 

das águas de superfície e subterrâneas ou à conservação dos habitats e das espécies.  

Foram identificadas as seguintes tipologias de Zonas Protegidas consideradas no âmbito da DQA e LA nas ilhas de 

Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo: 

• Zonas designadas para a captação de águas para consumo humano; 

• Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico; 

• Massas de água designadas como águas de recreio; 

• Zonas sensíveis em termos de nutrientes; 

• Zonas designadas para a proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e conservação das aves 

selvagens; 

• Áreas de infiltração máxima. 

Nos casos em que uma massa de água se encontre incluída em mais do que um tipo de zona protegida (definidas no 

artigo 4.º da Lei da Água), são sempre aplicados os objetivos mais estritos. 

Nos subcapítulos seguintes são identificadas as massas de água consideradas no âmbito do presente plano incluídas 

em zonas designadas de proteção. 

5.3.3.3.2 | Zonas designadas para a captação de água para consumo humano 

Nos termos do artigo 7.º da DQA e do n.º 4 do artigo 48.º da Lei da Água, “em cada região hidrográfica devem ser 

identificadas todas as massas de água destinadas à captação para consumo humano que forneçam mais de 10 m3 por 

dia, em média, ou que sirvam para mais de 50 habitantes, assim como, as massas de água previstas para esses fins, e 

é referida, sendo caso disso, a sua classificação como zonas protegidas”.  

Neste âmbito, foram inventariadas na RH9 31 massas de água superficiais e subterrâneas (três superficiais e 28 

subterrâneas) com captações de água destinadas ao consumo humano (Quadro 5.3.14). Destas, quatro prevê-se que 

não atingirão o Bom estado em 2021. 

Quadro 5.3.14 | Massas de água que integram zonas designadas para captação de água para consumo humano, por ilha 

Ilha Designação Código MA 
Avaliação 
do Estado 
em 2018 

 
Evolução do Estado Previsto 

(Objetivos Ambientais) 
Observações 

Estado 
em 2015 

Estado 
em 2021 

Estado 
em 2027 

Santa 
Maria 

Anjos – Vila do Porto PT09SMAGWAVP Bom Bom Bom Bom - - - 

Facho – Pico Alto PT09SMAGWFPA Bom Bom Bom Bom - - - 

São Miguel 

Ribeira Grande PT09SMGR011 Razoável Razoável Razoável Bom - - - 

Ribeira das 
Lombadas 

PT09SMGR006 Bom Bom Bom Bom - - - 

Sete Cidades PT09SMGGWSC Bom Bom Bom Bom - - - 

Ponta Delgada – 
Fenais da Luz 

PT09SMGGWPDLFL Bom Bom Bom Bom - - - 
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Ilha Designação Código MA 
Avaliação 
do Estado 
em 2018 

 
Evolução do Estado Previsto 

(Objetivos Ambientais) 
Observações 

Estado 
em 2015 

Estado 
em 2021 

Estado 
em 2027 

Água de Pau PT09SMGGWAP Bom Bom Bom Bom - - - 

Achada PT09SMGGWACH Bom Bom Bom Bom - - - 

Furnas – Povoação PT09SMGGWFP Bom Bom Bom Bom - - - 

Nordeste – Faial da 
Terra 

PT09SMGGWNFT Bom Bom Bom Bom - - - 

Terceira 

Caldeira Guilherme 
Moniz 

PT09TERGWCGM 
Bom Bom Bom Bom - - - 

Central PT09TERGWCEN Bom Bom Bom Bom - - - 

Cinco Picos PT09TERGWCP Bom Bom Bom Bom - - - 

Pico Alto PT09TERGWPA Bom Bom Bom Bom - - - 

Santa Barbara PT09TERGWSB Bom Bom Bom Bom - - - 

Graciosa 

Serra das Fontes PT09GRAGWSF Bom Bom Bom Bom - - - 

Serra Dormida PT09GRAGWSD Bom Bom Bom Bom - - - 

Plataforma de Santa 
Cruz - Guadalupe 

PT09GRAGWPSCG1 Medíocre Medíocre Medíocre Bom 

Prorrogação do Bom 
estado para 2027, 

por razões de 
exequibilidade 

técnica 

São Jorge 
Ocidental PT09SJOGWOCI1 Bom Bom Bom Bom - - - 

Oriental PT09SJOGWORI Bom Bom Bom Bom - - - 

Pico 

Lagoa do Caiado PT09PICL004 Bom Bom Bom Bom - - - 

Lajes PT09PICGWLAJ1 Bom Bom Bom Bom - - - 

Montanha 1 PT09PICGWMO1 Medíocre Medíocre Medíocre Bom 

Prorrogação do Bom 
estado para 2027, 

por razões de 
exequibilidade 

técnica 

Montanha 2 PT09PICGWMO2 Bom Bom Bom Bom - - - 

Planalto da Achada 1 PT09PICGWPA1 Medíocre Medíocre Medíocre Bom 

Prorrogação do Bom 
estado para 2027, 

por razões de 
exequibilidade 

técnica 

Planalto da Achada 2 PT09PICGWPA2 Bom Bom Bom Bom - - - 

Faial 
Vulcão Central PT09FAIGWVUC Bom Bom Bom Bom - - - 

Capelo PT09FAIGWCAP Bom Bom Bom Bom - - - 

Flores 
Superior PT09FLOGWINF Bom Bom Bom Bom - - - 

Inferior PT09FLOGWINF Bom Bom Bom Bom - - - 

Corvo Vulcão da Caldeira  PT09CORGWVC Bom Bom Bom Bom - - - 

 

 

5.3.3.3.3 | Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico 
(ZPEAIE) 

Na RH9 não estão classificadas massas de água para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico 

(suporte de vida aquícola), nos termos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (águas piscícolas e 
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águas conquícolas). No entanto, a RAA, através do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2010/A, de 9 de novembro, 

alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 31/2012/A de 6 de junho, instituiu o quadro legal da pesca 

açoriana, cuja regulamentação determina medidas de conservação, gestão e exploração dos recursos vivos marinhos 

no Mar dos Açores. 

Com a publicação do Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Proteção da Biodiversidade (Decreto 

Legislativo Regional n.º 15/2012/A, de 2 de abril), foram fixadas algumas medidas provisórias para a captura de 

espécies marinhas de interesse económico e delimitadas Áreas de Reserva para a Gestão da Captura de Lapas e 

Cracas (Anexo XIII). Por sua vez, a Portaria n.º 1/2014, de 10 de janeiro, que aprova o regulamento da apanha de 

espécies marinhas, transpõe a delimitação anterior das Áreas de Reserva para a Gestão de Capturas (Anexo V), 

alargando a proibição da apanha a qualquer espécie identificada no seu Anexo I (algas, moluscos gastrópodes 

univalves, moluscos bivalves, equinodermes, crustáceos e moluscos cefalópodes). 

Assim, no que se refere a zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico, foram 

identificadas 25 massas de água costeiras em áreas protegidas, Importa referir que todas as massas de água que 

integram as zonas designadas para proteção de espécies aquáticas de interesse económico são da categoria costeiras 

e todas elas cumpriram o objetivo ambiental do Bom de acordo com a última campanha de monitorização, encontrando-

se inclusivamente, na sua esmagadora maioria em estado Excelente (Quadro 5.3.15). 

Quadro 5.3.15 | Massas de água que integram zonas designadas para proteção de espécies de interesse económico, por ilha 

Ilha Designação Código MA 

Avaliação 
do Estado 

em 
2010/2012 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Estado 
em 2015 

Estado 
em 2021 

Estado 
em 2027 

Santa Maria Santa Maria – Pouco Profundas1 PT09SMACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Miguel 

São Miguel – Pouco Profundas1 PT09SMGCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Miguel – Pouco Profundas3 PT09SMGCPP3 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Miguel – Pouco Profundas4 PT09SMGCPP4 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Miguel – Inermédia1 PT09SMGCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Santa Maria + São Miguel Grupo Oriental – Profundas1 PT09ORICP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Terceira 

Terceira – Pouco Profundas1 PT09TERCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Terceira – Pouco Profundas2 PT09TERCPP2 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Terceira – Profundas1 PT09TERCP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Terceira – Intermédia1 PT09TERCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Graciosa 

Graciosa – Pouco Profundas1 PT09GRACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Graciosa – Intermédia1 PT09GRACI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Graciosa – Profundas1 PT09GRACP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Jorge 
São Jorge – Pouco Profundas1  PT09SJOCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Jorge – Intermédia1 PT09SJOCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Pico 
Pico – Pouco Profundas1 PT09PICCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Pico – Intermédia1 PT09PICCI1 Bom Bom Bom Excelente 

Faial 
Faial – Pouco Profundas1 PT09FAICPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Faial – Intermédia1 PT09FAICI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 
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Ilha Designação Código MA 

Avaliação 
do Estado 

em 
2010/2012 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Estado 
em 2015 

Estado 
em 2021 

Estado 
em 2027 

São Jorge + Pico + Faial Triangulo – Profundas1 PT09TRICP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Flores 
Flores – Pouco Profundas1 PT09FLOCPP1 Bom Bom Bom Excelente 

Flores – Intermédias1 PT09FLOCI1 Bom Bom Bom Excelente 

Corvo 
Corvo – Pouco Profundas1 PT09CORCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Corvo – Intermédias1 PT09CORCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Flores + Corvo Corvo e Flores – Profundas1 PT09OCICP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

 

5.3.3.3.4 | Massas de água designadas como águas de recreio (Zonas Balneares – ZB) 

As zonas protegidas designadas como águas de recreio respeitam às zonas balneares identificadas ao abrigo da 

Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, relativa à gestão da qualidade das 

águas balneares e transposta pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio. Em suma, o referido 

diploma legal regional estabelece o regime de identificação, gestão, monitorização e classificação da qualidade das 

águas balneares e de prestação de informação ao público sobre as mesmas. 

Assim, para além dos objetivos de alcance do Bom estado global, as 13 massas de água (costeiras) que integram zonas 

de recreio identificadas na RAA e que se constituem assim como associadas a zonas protegidas (Quadro 5.3.16), terão 

de alcançar o objetivo adicional de manutenção da conformidade das águas para fins balneares até 2021, decorrente da 

necessidade de cumprimento legal da qualidade da água para esses fins. Importa referir que esse cumprimento não se 

encontra comprometido pelo estado destas massas de água, uma vez que todas elas preveem manter o Bom/Excelente 

estado em 2021. 

Quadro 5.3.16 | Massas de água superficiais que integram águas de recreio, incluindo zonas designadas como Zonas 
Balneares 

Ilha 
Tipologia 
de Massa 
de Água 

Designação Código MA 
Avaliação do 

Estado em 
2010/2012 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais)* 

Estado em 
2015 

Estado 
em 2021 

Estado 
em 2027 

Santa 
Maria 

Costeira 

Santa Maria – Pouco Profundas1 PT09SMACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Miguel 

São Miguel – Pouco Profundas1 PT09SMGCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Miguel – Pouco Profundas2 PT09SMGCPP2 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Miguel – Pouco Profundas3 PT09SMGCPP3 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Miguel – Pouco Profundas4 PT09SMGCPP4 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Terceira 
Terceira – Pouco Profundas1 PT09TERCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Terceira – Pouco Profundas2 PT09TERCPP2 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Graciosa Graciosa – Pouco Profundas1 PT09GRACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Jorge São Jorge – Pouco Profundas1  PT09SJOCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Pico Pico – Pouco Profundas1 PT09PICCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Faial Faial – Pouco Profundas1 PT09FAICPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Flores Flores – Pouco Profundas1 PT09FLOCPP1 Bom Bom Bom Excelente 

Corvo Corvo – Pouco Profundas1 PT09CORCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 
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5.3.3.3.5 | Zonas sensíveis em termos de nutrientes (apenas Zonas Vulneráveis – ZV) 

Não estão classificadas na RH9 zonas designadas como zonas sensíveis, ao abrigo da Diretiva 91/271/CEE, pelo que 

as zonas sensíveis em termos de nutrientes incluem apenas as designadas como zonas vulneráveis, ao abrigo da 

Diretiva 91/676/CEE, transposta para regime jurídico interno pelo Decreto-Lei n.º 235/97, 3 de setembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 68/99, 11 de março, relativa à proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem 

agrícola e clarificar atribuições e responsabilidade das várias entidades com intervenção neste domínio. 

A Portaria n.º 1100/2004, 3 de setembro aprova a lista de zonas vulneráveis e as cartas de zonas vulneráveis ao nível 

nacional, listando relativamente à RH9 oito zonas, localizando-se estas nas ilhas de São Miguel, Pico e Flores.  

No que concerne, relativamente a zonas vulneráveis existem 13 massas de água superficiais interiores que integram 

esta tipologia de zona protegida nas ilhas de São Miguel, Pico e Flores (Quadro 5.3.17), as quais terão de cumprir os 

objetivos definidos na Diretiva 91/676/CEE.  

Todavia importa referir que existem cinco massas de água cujo Bom estado não se perspetiva possível de ser 

alcançado até 2027, constituindo-se como derrogações essencialmente por razões de exequibilidade técnica e 

condições naturais. 

Quadro 5.3.17 | Massas de água classificadas com zonas vulneráveis 

Ilha Designação Código MA 
Avaliação 
do Estado 
em 2018 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

 

Estado 
em 2015 

Estado 
em 2021 

Estado 
em 2027 

Observações 

São 
Miguel 

Lagoa do Congro PT09SMGL001 Medíocre Medíocre Medíocre Razoável 

Derrogação do Bom estado, por 
razões de: 
- Exequibilidade técnica; 
- Condições Naturais: Atividade 
sismo-vulcânica com efeitos sobre os 
valores dos parâmetros a monitorizar. 

Lagoa das Furnas PT09SMGL002 Medíocre Medíocre Medíocre Razoável 

Derrogação do Bom estado, por 
razões de: 
- Exequibilidade técnica; 
- Histórico da lagoa, que se 
apresenta como Eutrófica há mais de 
70 anos; 
- Condições Naturais: Atividade 
sismo-vulcânica com efeitos sobre os 
valores dos parâmetros a monitorizar. 

Lagoa de São Brás PT09SMGL010 Medíocre Razoável Razoável Bom 
Prorrogação do Bom estado para 
2027, por razões de exequibilidade 
técnica 

Lagoa das 
Empadadas Sul 

PT09SMGL013 Bom Bom Bom Bom - - - 

Lagoa Rasa (Serra 
Devassa) 

PT09SMGL014 Bom Bom Bom Bom - - - 

Lagoa das 
Empadadas Norte 

PT09SMGL015 Razoável Razoável Razoável Bom 
Prorrogação do Bom estado para 
2027, por razões de exequibilidade 
técnica 

Lagoa Rasa (Sete 
Cidades) 

PT09SMGL018 Excelente Bom Excelente Excelente - - - 

Lagoa Verde PT09SMGL019 Medíocre Razoável Medíocre Razoável 

Derrogação do Bom estado, por 
razões de: 
- Exequibilidade técnica; 
- Condições naturais. 
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Ilha Designação Código MA 
Avaliação 
do Estado 
em 2018 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

 

Estado 
em 2015 

Estado 
em 2021 

Estado 
em 2027 

Observações 

Lagoa de Santiago PT09SMGL020 Medíocre Razoável Medíocre Razoável 

Derrogação do Bom estado, por 
razões de: 
- Exequibilidade técnica; 
- Condições naturais. 

Lagoa Azul PT09SMGL021 Razoável Bom Bom Bom - - - 

Pico 

Lagoa do Caiado PT09PICL004 Bom Bom Bom Bom - - - 

Lagoa do Capitão PT09PICL005 Medíocre Medíocre Razoável Bom 
Prorrogação do Bom estado para 
2027, por razões de exequibilidade 
técnica 

Flores Lagoa Funda PT09FLOL001 Mau Medíocre Medíocre Razoável 

Derrogação do Bom estado, por 
razões de: 
- Exequibilidade técnica; 
- Condições naturais. 

 

5.3.3.3.6 | Zonas designadas para a proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e 
conservação das aves selvagens 

No que respeita às zonas designadas para a proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e conservação das 

aves selvagens, estas incluem os sítios relevantes da Rede Natura 2000: Zona Especial de Conservação (ZEC) e Zonas 

de Proteção Especial (ZPE); e do Parque Natural de Ilha (PNI); Áreas Protegidas para a Gestão de Habitats e Espécies 

(AP GHE) e Áreas Protegidas da Gestão de Recursos (AP GR). É considerável a legislação relativa a estas zonas 

protegidas, no entanto os seus princípios assentam no estatuto de proteção necessário à preservação e conservação 

das mesmas. 

5.3.3.3.6.1 | Zona Especial de Conservação (ZEC) 

No que concerne às ZEC, existem 30 massas de água superficiais (costeiras, transição e interiores) que integram áreas 

protegidas associadas a esta tipologia (Quadro 5.3.18), e destas existe uma (1) para a qual não se prevê que o Bom 

estado seja atingido em 2027, por razões de exequibilidade técnica das medidas associadas e capacidade de resposta 

das respetivas massas de água. 

Quadro 5.3.18 | Massas de água que integram áreas protegidas designadas como ZEC 

Ilha 
Tipologia 
de Massa 
de Água 

Designação Código MA 

Avaliação do 
Estado  

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Observações 
Estado em 

2015 
Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Santa 
Maria 

Costeira 
Santa Maria – 
Pouco Profundas1 

PT09SMACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

São 
Miguel 

Superficial 
Interior 

Lagoa do Fogo PT 09SMGL003 Bom Bom Bom Excelente - - - 

Ribeira das 
Lombadas 

PT 09SMGR006 Bom Bom Bom Excelente - - - 

Costeira 
São Miguel – 
Pouco Profundas4 

PT 09SMGCPP4 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Santa 
Maria + 

São 
Miguel 

Costeira 
Grupo Oriental – 
Profundas1 

PT 09ORICP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Terceira Costeira 

Terceira – Pouco 
Profundas1 

PT 09TERCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Terceira – PT 09TERCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 
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Ilha 
Tipologia 
de Massa 
de Água 

Designação Código MA 

Avaliação do 
Estado  

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Observações 
Estado em 

2015 
Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Intermédia1 

Graciosa Costeira 

Graciosa – Pouco 
Profundas1 

PT 09GRACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Graciosa – 
Intermédia1 

PT 09GRACI1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

São 
Jorge 

Costeira 

São Jorge – Pouco 
Profundas1 

PT 09SJOCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

São Jorge – 
Intermédia1 

PT 09SJOCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Transição 

Lagoa de Santo 
Cristo 

PT 09SJOT001 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Lagoa dos Cubres 
- Este 

PT 09SJOT002 Bom Bom Bom Bom - - - 

Lagoa dos Cubres 
- Oeste 

PT 09SJOT003 Razoável Razoável Razoável Bom 

Prorrogação para 
2027 por: 
- Realização das 
alterações 
hidromorfológicas 
da lagoa coma a 
remoção dos 
passadiços; 
- Dada a baixa 
taxa de renovação 
de água será 
necessário o 
período alargado 
para que se 
verifiquem as 
melhorias 
previstas 

Pico 

Superficial 
Interior 

Lagoa do Caiado PT 09PICL004 Bom Bom Bom Bom - - - 

Lagoa do Capitão PT 09PICL005 Medíocre Medíocre Razoável Bom 

Prorrogação do 
Bom estado para 
2027, por razões 
de exequibilidade 
técnica  

Lagoa do Paul PT 09PICL001 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Costeira 

Pico-Pouco 
Profundas1 

PT 09PICCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Pico-Intermédia1 PT 09PICCI1 Bom Bom Bom Excelente - - - 

Faial Costeira 

Faial – Pouco 
Profundas1 

PT 09FAICPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Faial – Intermédia1 PT 09FAICI1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

São 
Jorge + 
Pico+ 
Faial 

Costeira 
Triangulo – 
Profundas1 

PT 09TRICP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Flores 
Superficial 

Interior 

Ribeira da 
Badanela 

PT 09FLOR008 Razoável Bom Bom Bom 

Prorrogação do 
Bom estado para 
2021 por 
exequibilidade 
técnica. 

Ribeira Grande PT 09FLOR004 Razoável Bom Bom Bom - - - 

Lagoa Negra PT 09FLOL006 Medíocre Razoável Medíocre Razoável 

Derrogação do 
Objetivo, por 
razões de 
exequibilidade 
técnica e 
condições 
naturais. 
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Ilha 
Tipologia 
de Massa 
de Água 

Designação Código MA 

Avaliação do 
Estado  

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Observações 
Estado em 

2015 
Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Lagoa Comprida PT 09FLOL005 Bom Bom Bom Bom - - - 

Costeira 

Flores – Pouco 
Profundas1 

PT 09FLOCPP1 Bom Bom Bom Bom - - - 

Flores – 
Intermédias1 

PT 09FLOCI1 Bom Bom Bom Bom - - - 

Corvo 

Superficial 
Interior 

Lagoa do Caldeirão PT 09CORL001 Razoável Bom Bom Bom 

Prorrogação do 
Bom estado para 

2021 por 
Exequibilidade 

técnica e 
condições 
naturais. 

Costeira 
Corvo – Pouco 
Profundas1 

PT 09CORCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Nota: * Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à 
avaliação do estado das massas de água superficiais interiores, superficiais de transição e subterrâneas. 

 

5.3.3.3.6.2 | Zona de Proteção Especial (ZPE) 

Relativamente às ZPE e, segundo o consubstanciado no Plano Setorial da Rede Natura 2000 da RAA (PSRN2000), 

aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 20/2006/A, de 6 de junho, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

7/2007/A, de 10 de abril, existem 17 massas de água superficiais (costeiras e interiores) que são englobadas na sua 

totalidade ou parcialmente por esta tipologia de áreas protegidas (Quadro 5.3.19), das quais três não atingirão o Bom 

estado em 2021 por razões de exequibilidade técnica das medidas associadas e capacidade de resposta das respetivas 

massas de água. 

Quadro 5.3.19 | Massas de água associadas a ZPE 

Ilha 

Tipologia 
de Massa 
de Água Designação Código MA 

Avaliação do Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Observações 
Estado 

em 2015 
Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Santa 
Maria  

Costeira 
Santa Maria – 
Pouco 
Profundas1 

PT09SMACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

São 
Miguel 

Superficial 
Interior 

Ribeira 
Quente/Amarela 

PT09SMGR004 Razoável Razoável Razoável Bom 

Prorrogação do 
Bom estado 
para 2027 por: 
- 
Exequibilidade 
técnica; 
- Atividade 
sismo-
vulcânica com 
efeitos sobre 
os valores dos 
parâmetros a 
monitorizar. 

Ribeira do Faial 
da Terra 

PT09SMGR005 Razoável Razoável Razoável Bom 

Prorrogação do 
Bom estado 
para 2027 por 
exequibilidade 
técnica. 

Ribeira do 
Guilherme ou dos 
Moinhos 

PT09SMGR012 Bom Bom Bom Bom - - - 
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Ilha 

Tipologia 
de Massa 
de Água Designação Código MA 

Avaliação do Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Observações 
Estado 

em 2015 
Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Terceira Costeira 
Terceira – Pouco 
Profundas2 

PT09TERCPP2 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Graciosa Costeira 

Graciosa – 
Pouco 
Profundas1 

PT09GRACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Graciosa-
Intermédia1 

PT09GRACI1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

São 
Jorge 

Costeira 
São Jorge – 
Pouco 
Profundas1  

PT09SJOCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Pico 

Superficial 
Interior 

Lagoa do Caiado PT09PICL004 Bom Bom Bom Bom - - - 

Lagoa do Capitão PT09PICL005 Medíocre Medíocre Razoável Bom 

Prorrogação do 
Bom estado 
para 2027 por 
exequibilidade 
técnica. 

Lagoa do Paul PT09PICL001 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Costeira 
Pico – Pouco 
Profundas1 

PT09PICCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Faial Costeira 
Faial – Pouco 
Profundas1 

PT09FAICPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Flores 

Superficial 
Interior 

Ribeira da 
Badanela 

PT09FLOR008 Razoável Bom Bom Bom 

Prorrogação do 
Bom estado 

para 2021 por 
exequibilidade 

técnica. 

Costeira 
Flores – Pouco 
Profundas1 

PT09FLOCPP1 Bom Bom Bom Excelente - - - 

Corvo 

Superficial 
Interior 

Lagoa do 
Caldeirão 

PT09CORL001 Razoável Bom Bom Bom 

 Prorrogação 
do Bom estado 
para 2021 por 
exequibilidade 

técnica e 
condições 
naturais. 

Costeira 
Corvo – Pouco 
Profunda1 

PT09CORCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Nota: * Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à 
avaliação do estado das massas de água superficiais interiores, superficiais de transição e subterrâneas. 

 

5.3.3.3.6.3 | AP Gestão Habitats ou Espécies (AP GHE) 

O artigo 37º do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A, de 22 junho (estabelece o regime jurídico da conservação 

da natureza e da biodiversidade) define a seguinte categoria “áreas protegidas para a gestão de habitats ou espécies”. 

Foram identificadas 21 massas de água superficiais (costeiras e interiores) integradas em AP GHE (Quadro 5.3.20). 

Todavia, uma (1) dessas massas de água apenas atingirá o Bom estado em 2027 e para uma (1) massa de água não é 

expectável que atinja o Bom estado. 
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Quadro 5.3.20 | Massas de água associadas a AP GHE 

Ilha 

Tipologia 
de Massa 
de Água Designação Código MA 

Avaliação do 
Estado  

2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Observações 

Estado em 
2015 

Estado 
em 2021 

Estado 
em 2027 

Santa 
Maria 

Costeira 
Santa Maria – 
Pouco 
Profundas1 

PT09SMACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

São 
Miguel 

Superficia
l Interior 

Lagoa do 
Congro 

PT09SMGL001 Medíocre Medíocre Medíocre Razoável 

Derrogação do 
Bom estado, 
por razões de: 
- 
Exequibilidade 
técnica; 
- Condições 
Naturais: 
Atividade 
sismo-
vulcânica com 
efeitos sobre os 
valores dos 
parâmetros a 
monitorizar. 

Ribeira do 
Faial da Terra 

PT09SMGR005 Razoável Razoável Razoável Bom 

Prorrogação do 
Bom estado 
para 2027 por 
exequibilidade 
técnica. 

Ribeira das 
Lombadas 

PT09SMGR006 Bom Bom Bom Bom - - - 

Ribeira do 
Guilherme ou 
dos Moinhos 

PT09SMGR012 Bom Bom Bom Bom - - - 

Costeira 

São Miguel – 
Pouco 
Profundas1 

PT09SMGCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

São Miguel – 
Pouco 
Profundas2 

PT09SMGCPP2 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

São Miguel – 
Pouco 
Profundas3 

PT09SMGCPP3 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

São Miguel – 
Pouco 
Profundas4 

PT09SMGCPP4 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Terceira Costeira 

Terceira – 
Pouco 
Profundas1 

PT09TERCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Terceira – 
Pouco 
Profundas2 

PT09TERCPP2 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Gracios
a 

Costeira 
Graciosa – 
Pouco 
Profundas1 

PT09GRACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

São 
Jorge 

Costeira 

São Jorge – 
Pouco 
Profundas1  

PT09SJOCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

São Jorge – 
Intermédia1 

PT09SJOCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente  

Pico 

Superficia
l Interior 

Lagoa do 
Caiado 

PT09PICL004 Bom Bom Bom Bom - - - 

Costeira 
Pico – Pouco 
Profundas1 

PT09PICCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Faial Costeira 
Faial – Pouco 
Profundas1 

PT09FAICPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Flores Superficia Ribeira da PT09FLOR008 Razoável Bom Bom Bom Prorrogação do 
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Ilha 

Tipologia 
de Massa 
de Água Designação Código MA 

Avaliação do 
Estado  

2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Observações 

Estado em 
2015 

Estado 
em 2021 

Estado 
em 2027 

l Interior Badanela   Bom estado 
para 2021 por 
exequibilidade 
técnica. 

Costeira 
Flores – Pouco 
Profundas1 

PT09FLOCPP1 Bom Bom Bom Excelente - - - 

Corvo 

Superficia
l Interior 

Lagoa do 
Caldeirão 

PT09CORL001 Razoável Bom Bom Bom 

Prorrogação do 
Bom estado 
para 2027 por 
exequibilidade 
técnica e 
condições 
naturais. 

Costeira 
Corvo – Pouco 
Profundas1 

PT09CORCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente - - - 

Nota: * Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à 
avaliação do estado das massas de água superficiais interiores, superficiais de transição e subterrâneas. 

 

5.3.3.3.6.4 | AP Gestão de Recursos (AP GR) 

O artigo 39º do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A, de 22 junho (estabelece o regime jurídico da conservação 

da natureza e da biodiversidade) define a seguinte categoria “áreas protegidas de gestão de recursos”.  

No que concerne às AP GR, existem 25 massas de água superficiais costeiras que integram esta tipologia de zona 

protegida (Quadro 5.3.21) e todas asseguram o estado, na sua maioria superior a Bom (Excelente) em 2015. 

Quadro 5.3.21 | Massas de água integradas em zonas protegidas designadas como AP GR 

Ilha Designação Código MA 
Avaliação do Estado 

2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Estado em 2015 
Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Santa 
Maria 

Santa Maria – Pouco 
Profundas1 

PT09SMACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Santa Maria – Intermédia1 PT09SMACI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São 
Miguel 

São Miguel – Pouco Profundas1 PT09SMGCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Miguel – Pouco Profundas2 PT09SMGCPP2 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Miguel – Pouco Profundas3 PT09SMGCPP3 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Miguel – Pouco Profundas4 PT09SMGCPP4 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São Miguel – Inermédia1 PT09SMGCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São 
Miguel + 

Santa 
Maria 

Grupo Oriental – Profundas1 PT09ORICP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Terceira 

Terceira – Pouco Profundas1 PT09TERCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Terceira – Pouco Profundas2 PT09TERCPP2 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Terceira – Intermédia1 PT09TERCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Gracios
a 

Graciosa – Pouco Profundas1 PT09GRACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Graciosa – Intermédia1 PT09GRACI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São São Jorge – Pouco Profundas1  PT09SJOCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 
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Ilha Designação Código MA 
Avaliação do Estado 

2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Estado em 2015 
Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Jorge São Jorge – Intermédia1 PT09SJOCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Pico 
Pico – Pouco Profundas1 PT09PICCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Pico – Intermédia1 PT09PICCI1 Bom Bom Bom Excelente 

Faial 
Faial – Pouco Profundas1 PT09FAICPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Faial – Intermédia1 PT09FAICI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

São 
Jorge + 
Pico + 
Faial 

Triangulo – Profundas1 PT09TRICP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Flores 
Flores – Pouco Profundas1 PT09FLOCPP1 Bom Bom Bom Excelente 

Flores – Intermédias1 PT09FLOCI1 Bom Bom Bom Excelente 

Corvo 
Corvo – Pouco Profundas1 PT09CORCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Corvo – Intermédias1 PT09CORCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Flores + 
Corvo 

Corvo e Flores – Profundas1 PT09OCICP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Nota: * Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à 
avaliação do estado das massas de água superficiais interiores, superficiais de transição e subterrâneas. 

 

 

No que concerne às Zonas Protegidas, verifica-se, assim, que aproximadamente 77% das massas de água associadas 

a zonas protegidas cumpre o objetivo ambiental de manter ou atingir o Bom estado e 23% não cumpre (Figura 5.3.6). 

Por opção não se compararam as percentagens mencionadas acima com as percentagens do anterior PGRH-Açores 

2016-2021, tendo em consideração a alteração substancial do número e percentagem do total de massas de água em 

Bom estado como consequência da redelimitação das massas de água subterrâneas. Não obstante, importa referir que 

são as mesmas massas de água que não cumpriram o Bom estado em 2015. 

 

Figura 5.3.6 | Percentagem de cumprimento do objetivo ambiental de manter ou atingir o Bom estado, de massas de água 
associada a Zonas Protegidas. 

 

77%

23%

Cumpre o objetivo de manter ou atingir o Bom estado em 2015

Não cumpre o objetivo de manter ou atingir o Bom estado em 2015
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Por último, remete-se para a consulta dos Quadros A.5.3.3 a A.5.3.14, no anexo A5.3.III, que apresentam a síntese das 

zonas protegidas associadas a massas de água na RH9, permitindo uma perceção do número de massas de água por 

tipologia, por ilha. 

5.3.4 | Avaliação do Risco de Incumprimento 

Os Quadros 5.3.22, 5.3.23 e 5.3.24 pretendem identificar as principais pressões associadas às AC, para as diferentes 

tipologias de massas de águas - superficiais interiores, superficiais costeiras e transição e subterrâneas respetivamente. 
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Quadro 5.3.22 | Potenciais pressões associadas às AC, para as massas de água da tipologia superficiais interiores 

Potenciais pressões associadas às AC 
Âmbito de abrangência 

Ribeiras Lagoas 

Aumento do volume de água armazenado nas massas de água superficiais interiores, nomeadamente 
lagoas, resultantes de eventos de precipitação extremos 

N.A. Todas as massas de água 

Diminuição do volume de água armazenado nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências nomeadamente ao nível da quantidade e qualidade da água 

N.A. Todas as massas de água 

Aumento da temperatura da água resultante do aquecimento global com consequências diretas no 
aumento da trofia das massas de água  

Todas as massas de água Todas as massas de água 

Aumento do número de espécies exóticas e invasoras em resultado do alargamento da sua área de 
distribuição natural motivado pelo aquecimento global e aumento de vias de introdução de espécies 
não indígenas (aumento do fluxo turístico e comercial com o exterior da Região) 

Todas as massas de água Todas as massas de água 

Aumento da duração do período de estratificação resultante do aumento da temperatura com 
consequências para o aumento da frequência e duração de blooms de cianobactérias potencialmente 
tóxicas e aumento da resolubilização interna de nutrientes e consequente aumento da trofia  

N.A. 
Todas as massas de água, especialmente as 

do tipo B-L-M/MI-MP/S/P 

Modificação da interação entre água subterrânea e água de superfície (com eventual incumprimento 
dos objetivos ambientais das massas de água de superfície associadas, por deterioração da qualidade 
química e ecológica, resultante da alteração do contributo das águas subterrâneas para o caudal dos 
rios) 

Todas as massas de água N.A. 

Aumento do risco de poluição das massas de águas superficiais interiores face ao aumento das 
pressões tópicas  e difusas 

Ilha de Santa Maria 09SMAR001 Ilha de São Miguel  

 
PT09SMGL002;PT09
SMGL019;PT09SMG

L021 

Ilha de São Miguel 

 PT09SMGR004; 

 PT09SMGR005; 

 PT09SMGR007; 

 PT09SMGR011; 

 PT09SMGR016 

Ilha do Pico 
 PT09PICL003; 

 PT09PICL005 

Ilha das Flores  PT09FLOR004 

Avanço da interface água doce-água salgada, com aumento da salinização da água superficial Todas as massas de água N.A. 

Afetação de ecossistemas terrestres dependentes Todas as Massas de Água 

Diminuição do caudal das massas de água superficiais interiores, nomeadamente ribeiras, devido a 
fenómenos extremos associados ao aumento da temperatura média e diminuição da precipitação 

Todas as massas de água N.A. 

Ocorrência de fenómenos extremos de precipitação intensa traduzidos em Cheias/Inundações nas Todas as massas de água  
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Potenciais pressões associadas às AC 
Âmbito de abrangência 

Ribeiras Lagoas 

massas de água da tipologia “Rio” e “Lagos” PT09SMGL002;PT09SMGL019;PT09SMGL02
1 

Aumento do risco de eutrofização N.A. Todas as massas de água 

Aumento dos fenómenos relacionados com a erosão dos solos, promovendo um empobrecimento das 
margens das massas de água superficiais da tipologia “Rios”, como consequência do aumento de 
episódios de precipitação intensa 

Todas as massas de água N.A. 

Redução das zonas húmidas 

Ilha de São Miguel 

 PT09SMGR007; 
PT09SMGR012; 
PT09SMGR016; 
PT09SMGR005 

Ilha de São 
Miguel 

PT09SMGL017; 
PT09SMGL020; 
PT09SMGL018; 
PT09SMGL014; 
PT09SMGL010; 
PT09SMGL013; 
PT09SMGL015 

Ilha do Pico 

PT09PICL003;  

PT09PICL005 

PT09PICL002;  

PT09PICL004 

 PT09PICL001 

Ilha das Flores 
 PT09FLOL002; 
PT09FLOL003 

Ilha das Flores 
 PT09FLOR004; 
PT09FLOR008 

Ilha do Corvo  PT09CORL001 

Modificação das cadeias tróficas, por substituição de espécies e aumento da produtividade global dos 
ecossistemas 

Todas as massas de água 

Legenda: N.A – Não aplicável. 
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Quadro 5.3.23 | Potenciais pressões associadas às AC, para as massas de água da tipologia superficiais costeiras e de transição 

Potenciais pressões associadas às AC 

Âmbito de abrangência 

Costeiras Transição 

Aumento dos fenómenos relacionados com a erosão costeira como consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

Todas as massas de água Intermédias e 
Profundas  

N.A. 

Aumento dos fenómenos relacionados com a erosão costeira, galgamento e inundação como consequência do aumento 
de tempestades e ciclones 

Todas as massas de água Pouco 
Profundas 

Todas as massas de água 

Aumento número de espécies exóticas em resultado do aumento da temperatura média da água do mar Todas as massas de água 

Aumento da acidificação do mar em consequência da absorção do CO2 no oceano, contribuindo para a redução do PH Todas as massas de água  N.A. 

Aumento do nível médio das águas do mar, que poderá conduzir a uma readaptação das zonas intertidais costeiras 
Todas as massas de água Pouco 

Profundas 
Todas as massas de água  

Avanço da interface água doce-água salgada, com aumento da salinização da água superficial N.A. Todas as massas de água  

Readaptação dos ecossistemas das massas de água de transição ao aumento da salinização. N.A. Todas as massas de água 

Alteração das condições hidromofológicas na zona costeira resultante do aumento do número de infraestruturas de 
defesa costeira como medida de adaptação às alterações climáticas 

Todas as massas de água Pouco 
Profundas 

Todas as massas de água 

Legenda: N.A – Não aplicável. 

 

Quadro 5.3.24 | Potenciais pressões associadas às AC, para as massas de água da tipologia subterrâneas 

Potenciais pressões associadas às AC Âmbito de abrangência 

Alteração do valor e padrão de recarga dos aquíferos, nomeadamente pela redução das zonas húmidas, 
entre outros 

Todas as massas de água 

Modificação da interação entre água subterrânea e água de superfície (com eventual incumprimento dos 
objetivos ambientais das massas de água de superfície associadas, por deterioração da qualidade 
química e ecológica, resultante da alteração do contributo das águas subterrâneas para o caudal dos 
rios) 

Ilha de Santa Maria Todas as massas de água 

Ilha de São Miguel Todas as massas de água 

Ilha das Flores PT09FLOGWSUP1 

Alteração do risco de poluição da água subterrânea face a fontes tópicas e difusas Todas as Massas de Água 

Avanço da interface água doce-água salgada, com aumento da salinização da água subterrânea nas 
zonas costeiras 

Ilha de Santa Maria Todas as massas de água 

Ilha de São Miguel Todas as massas de água 

Ilha Terceira Todas as massas de água 
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Potenciais pressões associadas às AC Âmbito de abrangência 

Ilha Graciosa PT09GRAGWPSCG1 

Ilha de São Jorge Todas as massas de água 

Ilha do Pico PT09PICGWLAJ1; PT09PICGWMO1; PT09PICGWPA1 

Ilha do Faial Todas as massas de água 

Ilha das Flores PT09FLOGWINF 

Ilha do Corvo PT09CORGWVC 

Afetação de ecossistemas terrestres dependentes    

Ilha de Santa Maria Todas as massas de água 

Ilha de São Miguel Todas as massas de água 

Ilha do Pico Todas as massas de água 

Ilha das Flores PT09FLOGWINF 

Ilha do Corvo PT09CORGWVC 
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Existem políticas e programas que visam abrandar o ritmo de produção de emissões de Gases com Efeito de Estufa 

(GEE) (processo de mitigação), no entanto, foram já libertadas concentrações com potencial significativo para causar 

um impacte no clima, e consequentemente sobre as pessoas, ecossistemas e bens, constituindo-se assim fundamental 

a capacidade de adaptação, como minimização dos efeitos negativos dos impactes dessas alterações (processo de 

adaptação). 

Importa realçar, no que respeita às alterações climáticas e de acordo com os cenários dos Projetos SIAM, SIAM_II, que 

se prevê: 

• Aumento significativo da temperatura média em todas as regiões de Portugal até ao fim do século XXI, 

assim como o aumento da temperatura máxima no verão, entre 3ºC na zona costeira e 7ºC no interior, 

acompanhados por fenómenos cada vez mais frequentes de ondas de calor e de seca extrema. O 

relatório do IPCC (2001) indicava uma taxa de subida da temperatura média global de 0,15ºC/década 

entre 1910 e 1945, seguida por uma tendência negativa entre 1946 e 1975, para retomar um padrão 

semelhante ao primeiro entre 1976 e 2000. De acordo com Santos et al. (2002) e Santos & Miranda 

(2006), a temperatura média do ar em Portugal Continental e Regiões Autónomas, nomeadamente a 

Região Autónoma dos Açores segue este comportamento entre 1930 e 2000, e desde a década de 

1970 a taxa de subida da temperatura aumentou para cerca de 0,5ºC/década, mais do dobro do valor 

médio global. A utilização de Modelos de Circulação Global (que simulam o sistema climático 

terrestre) tem permitido a produção de cenários de mudança climática para o séc. XXI. O relatório do 

IPCC (2007) apontava para um aumento da temperatura média mundial entre 1,4 e 5,8ºC até 2100 (no 

relatório anterior – IPCC 2001 - era apontada uma subida de 0,5 – 4ºC). Na Europa, o aumento 

projetado é um pouco maior, de 2,0 a 6,3ºC no mesmo horizonte temporal (SIAM, 2006); 

• No que respeita à precipitação, na Região Autónoma dos Açores, os resultados indicam variações na 

precipitação anual relativamente pequenas, apesar de sugerirem um aumento da precipitação de 

inverno, compensado por uma redução nas outras estações. 

E, de acordo com o último relatório publicado pelo IPCC (Twelfth Session of Working Group I, 2014), no que respeita às 

alterações climáticas, destaca-se que: 

• Relativamente ao aumento da temperatura média, o relatório prevê, considerando o cenário mais 

desfavorável, um aumento médio acumulado de 3,7ºC, com intervalo provável 2,6 a 4,8ºC, para 2081-

2100, relativamente à sua posição em 1990. A mudança de temperatura de superfície global para o 

final do século 21 será provavelmente superior a 1,5ºC em relação ao período 1850-1900 para todos 

os cenários considerados pelo IPCC; em três dos quatro cenários é previsto que o aquecimento 

continue para além de ano 2100, referindo ainda o relatório do IPCC que o aquecimento irá exibir uma 

variabilidade interanual-a-decenal e não será regionalmente uniforme; 

• No que concerne à precipitação, o relatório prevê que o contraste da precipitação entre as regiões 

húmidas e secas e entre as estações chuvosas e secas aumente, embora possa haver exceções 

regionais; 
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• E, por último, como referido no Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climmate 

(IPCC, 2019) e no que respeita ao nível médio do mar, as previsões do relatório do IPCC (IPCC, 

2019) apontam, considerando o cenário mais desfavorável, um aumento nas “Pequenas Ilhas” com 

intervalo provável entre 0,43 a 0,84m, até 2100.  

Estas alterações não são homogéneas e também por isso exercem impactes distintos em locais/regiões que em si 

apresentam também diferentes graus de vulnerabilidade, associadas nomeadamente à sua geografia local.  

Considerando os eventos associados às alterações climáticas, o aumento dos períodos de seca podem conduzir a um 

decréscimo de quantidade e qualidade ao nível dos recursos subterrâneos e consequente dificuldade na captação de 

água. Por outro lado, o aumento de ocorrências de pluviosidade extrema, potenciará a ocorrência de situações de 

cheias, por incapacidade de resposta face a um caudal extremo, bem como de movimentos de vertentes e de erosão 

hídrica, em função dos declives, tipo de solo, litologia, tipo de vegetação, entre outros fatores. Pode também potenciar 

riscos associados à contaminação dos lençóis freáticos por diminuição da qualidade da água. 

Importa referir o Livro Branco da Comissão intitulado: “Adaptação às alterações climáticas: para um quadro de ação 

europeu” e, no que concerne à integração da adaptação nas políticas da União Europeia, concretamente no que se 

refere às Políticas de saúde e sociais, menciona: 

• “a UE tem de gerir os seus recursos hídricos de forma mais eficaz através de uma dupla abordagem 

sustentável - reforço do potencial do recurso e redução ativa da procura e do desperdício por parte da 

população - e das atividades socioeconómicas; 

• (…) a importância da integração plena da adaptação nos planos de gestão das bacias hidrográficas de 

acordo com as orientações publicadas em 30 de Novembro de 2009; 

• (…) a importância de assegurar a aplicação ativa da Diretiva-Quadro «Água» (2000/60/CE) e a 

eficácia dos planos de gestão das bacias hidrográficas, especialmente no caso das bacias 

hidrográficas transfronteiriças e em regiões em que a escassez de água atingirá um nível crítico e/ou a 

frequência de cheias está a aumentar; 

• (…) a importância da aplicação da Diretiva «Inundações», que prevê um mecanismo abrangente para 

a avaliação e monitorização dos riscos de inundações devidas às alterações climáticas e para o 

desenvolvimento de abordagens de adaptação, bem como os benefícios que podem advir de um 

ambiente e de ecossistemas resilientes para o controlo e mitigação do impacto das inundações”. 

Assim, no âmbito da gestão de bacias hidrográficas, a concretização da própria Diretiva Quadro da Água, no que se 

refere à RAA, por si só já se constitui um contributo para a estratégia de adaptação às Alterações climáticas, contudo 

outras potenciais respostas para a minimização e adaptação às alterações climáticas, traduzidas no próprio PGRH-

Açores 2022-2027, podem ser equacionadas no sentido de garantir o uso eficiente e sustentado dos meios hídricos, a 

curto, médio e longo prazo. 

Importa considerar mecanismos associados à governação de forma a se implementarem dinâmicas de sustentabilidade 

e para se conseguir fazer face às pressões constantes e crescentes sobre os recursos hídricos, promovendo uma 

governação mais pró-ativa, integrada e participativa. 
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Neste sentido, os Quadros 5.3.25 a 5.3.34, pretendem traçar a evolução das pressões associadas às AC e propor 

potenciais respostas, quer ao nível da minimização quer ao nível da adaptação às AC, por ilha e para cada massa de 

água, sempre que possível.  
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Quadro 5.3.25 | Evolução das pressões associadas às AC e potenciais respostas às mesmas, para a ilha de Santa Maria 

Tipo de MA 
Designação 

da MA 
Código da MA 

Avaliação do 
Estado  

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC (designação 
/ tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
atuais  

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação 

Estado em 
2014 

Estado em 
2027 

Estado em 
2030 

Superficiais 
Interiores 

Ribeira de 
São 
Francisco 

 PT09SMAR001 Razoável Razoável Bom Bom 

Modificação da interação entre água subterrânea e 
água de superfície (com eventual incumprimento dos 
objetivos ambientais das massas de água de superfície 
associadas, por deterioração da qualidade química e 
ecológica, resultante da alteração do contributo das 
águas subterrâneas para o caudal dos rios) 

++ 

Reforço de medidas associadas às massas de 
água subterrâneas, especificamente ao seu 
estado quantitativo. 

Avanço da interface água doce-água salgada, com 
aumento da salinização da água superficial + 

(em análise) 

Aumento do risco de poluição das massas de águas 
superficiais interiores face ao aumento das pressões 
tópicas  e difusas 

+ 
Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica e 
difusa. 

Afetação de ecossistemas terrestres dependentes + 
Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 

Diminuição do caudal das massas de água superficiais 
interiores, nomeadamente ribeiras, devido a 
fenómenos extremos associados ao aumento da 
temperatura média e diminuição da precipitação 

++ 

Reforço de medidas associadas às massas de 
água subterrâneas, especificamente ao seu 
estado quantitativo. 

Ocorrência de fenómenos extremos de precipitação 
intensa traduzidos em Cheias/Inundações nas massas 
de água da tipologia “Rios” e “Lagos” 

+ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas.  

Aumento dos fenómenos relacionados com a erosão 
dos solos, promovendo um empobrecimento das 
margens das massas de água superficiais da tipologia 
“Rios”, como consequência do aumento de episódios 
de precipitação intensa 

++ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de erosão, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas. 

Aumento do número de espécies exóticas e invasoras 
em resultado do alargamento da sua área de 
distribuição natural motivado pelo aquecimento global 
e aumento de vias de introdução de espécies não 
indígenas (aumento do fluxo turístico e comercial com 
o exterior da Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por substituição de 
espécies e aumento da produtividade global dos 
ecossistemas 

+ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Reforço de medidas associadas às massas de 
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Tipo de MA 
Designação 

da MA 
Código da MA 

Avaliação do 
Estado  

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC (designação 
/ tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
atuais  

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação 

Estado em 
2014 

Estado em 
2027 

Estado em 
2030 

água subterrâneas, especificamente ao seu 
estado quantitativo. 

Superficiais 
Costeiras 

Santa Maria 
– Pouco 
profundas1 

 
PT09SMACPP1 

Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a erosão 
costeira, galgamento e inundação como consequência 
do aumento de tempestades e ciclones + 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas 
costeiras; Restrição do uso/ocupação na zona 
costeira com maior risco de erosão, 
galgamento e inundação. 

Aumento número de espécies exóticas em resultado 
do aumento da temperatura média da água do mar 

++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro do 
barco e navios (mercadorias e passageiros); 
Reforço do controlo de entras e saídas das 
marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em consequência da 
absorção do CO2 no oceano, contribuindo para a 
redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 
Incentivo à utilização de fontes de energia 
renováveis  

Aumento do nível médio das águas do mar, que 
poderá conduzir a uma readaptação das zonas 
intertidais costeiras 

++ 

Intensificação das ações de monitorização 
das zonas intertidais (fauna, flora e 
hidromorfologia) 

Alteração das condições hidromofológicas na zona 
costeira resultante do aumento do número de 
infraestruturas de defesa costeira como medida de 
adaptação às alterações climáticas 

++ Conceção e construção de infraestruturas de 
defesa costeira baseadas na natureza. 

Santa Maria 
– 
Intermédia1 

 PT09SMACI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a erosão 
costeira como consequência do aumento de 
tempestades e ciclones + 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas 
marinhas; Restrição do uso/ocupação das 
zonas com maior probabilidade de passagem 
de tempestades. 

Aumento número de espécies exóticas em resultado 
do aumento da temperatura média da água do mar 

++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro do 
barco e navios (mercadorias e passageiros); 
Reforço do controlo de entras e saídas das 
marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em consequência da 
absorção do CO2 no oceano, contribuindo para a 
redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 
Incentivo à utilização de fontes de energia 
renováveis  

Anjos – 
Vila do 

PT09SMAGW
AVP 

Bom Bom Bom Bom 
Alteração do valor e padrão de recarga dos aquíferos, 
nomeadamente pela redução das zonas húmidas, 
entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 



 

                          73 

 

PGRH-AÇORES 2022-2027 
Relatório Técnico | Objetivos 

Tipo de MA 
Designação 

da MA 
Código da MA 

Avaliação do 
Estado  

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC (designação 
/ tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
atuais  

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação 

Estado em 
2014 

Estado em 
2027 

Estado em 
2030 

Porto Modificação da interação entre água subterrânea e 
água de superfície (com eventual incumprimento dos 
objetivos ambientais das massas de água de superfície 
associadas, por deterioração da qualidade química e 
ecológica, resultante da alteração do contributo das 
águas subterrâneas para o caudal dos rios) 

+ Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água 

Avanço da interface água doce-água salgada, com 
aumento da salinização da água subterrânea nas 
zonas costeiras 

+ 
Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água 

Alteração do risco de poluição da água subterrânea 
face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas 
Limitação da utilização de fertilizantes e da 
carga pecuária nas zonas de maior 
vulnerabilidade à poluição 
Melhoria da gestão da água subterrânea;  
Utilização eficiente da água 

Afetação de ecossistemas terrestres dependentes    + Melhoria da gestão da água subterrânea;  
Utilização eficiente da água 

Facho – 
Pico Alto 

PT09SMAGW
FPA 

Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos aquíferos, 
nomeadamente pela redução das zonas húmidas, 
entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 

Modificação da interação entre água subterrânea e 
água de superfície (com eventual incumprimento dos 
objetivos ambientais das massas de água de superfície 
associadas, por deterioração da qualidade química e 
ecológica, resultante da alteração do contributo das 
águas subterrâneas para o caudal dos rios) 

+ Melhoria da gestão da água subterrânea;  
Utilização eficiente da água 

Avanço da interface água doce-água salgada, com 
aumento da salinização da água subterrânea nas 
zonas costeiras 

+ 
Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água 

Alteração do risco de poluição da água subterrânea 
face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas 
Limitação da utilização de fertilizantes e da 
carga pecuária nas zonas de maior 
vulnerabilidade à poluição 
Melhoria da gestão da água subterrânea;  
Utilização eficiente da água 

Afetação de ecossistemas terrestres dependentes    + Melhoria da gestão da água subterrânea;  
Utilização eficiente da água 

Nota: * Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à avaliação do estado das massas de água superficiais 
interiores, superficiais de transição e subterrâneas. 
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Quadro 5.3.26 | Evolução das pressões associadas às AC e potenciais respostas às mesmas, para a ilha de São Miguel 

Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Superficiais 
Interiores 

Lagoa do Congro  PT09SMGL001 Medíocre Medíocre Razoável Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos 
de precipitação extremos 

+ 
Medidas de reflorestação da bacia 
hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

+ 
Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes ++ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização 

++ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas ++ 

Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Lagoa das 
Furnas 

 PT09SMGL002 Medíocre Medíocre Razoável Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos 
de precipitação extremos 

+ 

Medidas de reflorestação da bacia 
hidrográfica. Medidas de gestão do nível 
de água. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, ++ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

Ocorrência de fenómenos extremos de 
precipitação intensa traduzidos em 
Cheias/Inundações nas massas de água da 
tipologia “Rios” e “Lagos” + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas. 

Aumento do risco de poluição das massas de 
águas superficiais interiores face ao aumento 
das pressões tópicas  e difusas + 

Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes ++ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização 

++ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas ++ 

Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Lagoa do Fogo  PT09SMGL003 Bom Bom Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos 
de precipitação extremos 

+ 
Medidas de reflorestação da bacia 
hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

+ 
Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas + 

Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Lagoa de São 
Brás 

 PT09SMGL010 Razoável Razoável Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos 
de precipitação extremos 

+ 
Medidas de reflorestação da bacia 
hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

++ 
Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes ++ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização 

++ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Redução das zonas húmidas 

++ 

Medidas que permitam encaminhamento e 
retenção de água das chuvas para, e, nas 
zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas ++ 

Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Lagoa das 
Empadadas Sul 

 PT09SMGL013 Bom Bom Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos 
de precipitação extremos 

+ 
Medidas de reflorestação da bacia 
hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

++ 
Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Redução das zonas húmidas 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento e 
retenção de água das chuvas para, e, nas 
zonas húmidas. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas + 

Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Lagoa Rasa 
(Serra Devassa) 

 PT09SMGL014 Bom Bom Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos 
de precipitação extremos 

+ 
Medidas de reflorestação da bacia 
hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

++ 
Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Redução das zonas húmidas 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento e 
retenção de água das chuvas para, e, nas 
zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 
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Código da MA 
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Estado 
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(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas + 

Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Lagoa das 
Empadadas 
Norte 

 PT09SMGL015 Razoável Razoável Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos 
de precipitação extremos 

+ 
Medidas de reflorestação da bacia 
hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

++ 
Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Redução das zonas húmidas 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento e 
retenção de água das chuvas para, e, nas 
zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas 

+ 

Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
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Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
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Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
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Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

importação de novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Lagoa do Canário  PT09SMGL017 Razoável Razoável Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos 
de precipitação extremos 

+ 
Medidas de reflorestação da bacia 
hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

+ 
Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização 

++ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Redução das zonas húmidas 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento e 
retenção de água das chuvas para, e, nas 
zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas ++ 

Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 



 

                          81 

 

PGRH-AÇORES 2022-2027 
Relatório Técnico | Objetivos 

Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 
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Lagoa Rasa 
(Sete Cidades) 

 PT09SMGL018 Bom Bom Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos 
de precipitação extremos 

+ 
Medidas de reflorestação da bacia 
hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

+ 
Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Redução das zonas húmidas 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento e 
retenção de água das chuvas para, e, nas 
zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas + 

Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Lagoa Verde  PT09SMGL019 Medíocre Razoável Razoável Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos 
de precipitação extremos 

+ 

Medidas de reflorestação da bacia 
hidrográfica. Medidas de gestão do nível 
de água. 
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Estado 
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e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

++ 
Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 

Aumento do risco de poluição das massas de 
águas superficiais interiores face ao aumento 
das pressões tópicas  e difusas + 

Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Ocorrência de fenómenos extremos de 
precipitação intensa traduzidos em 
Cheias/Inundações nas massas de água da 
tipologia “Rios” e “Lagos” ++ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Aumento do risco de eutrofização 

++ 

Medidas que permitam encaminhamento e 
retenção de água das chuvas para, e, nas 
zonas húmidas. 
Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas ++ 

Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Lagoa de 
Santiago 

 PT09SMGL020 Razoável Razoável Razoável Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos 
de precipitação extremos 

+ 
Medidas de reflorestação da bacia 
hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

+ 
Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes 

+ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas. 

Aumento do risco de eutrofização 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 
Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Redução das zonas húmidas 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento e 
retenção de água das chuvas para, e, nas 
zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas + 

Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Lagoa Azul  PT09SMGL021 Bom Bom Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos 
de precipitação extremos 

+ 

Medidas de reflorestação da bacia 
hidrográfica. Medidas de gestão do nível 
de água. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

++ 
Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 

Aumento do risco de poluição das massas de 
águas superficiais interiores face ao aumento 
das pressões tópicas  e difusas. ++ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Ocorrência de fenómenos extremos de 
precipitação intensa traduzidos em 
Cheias/Inundações nas massas de água da 
tipologia “Rios” e Lagos 

++ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização 

++ 

Medidas que permitam encaminhamento 
de água das chuvas para as lagoas. 
Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas ++ 

Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Ribeira 
Quente/Amarela 

 PT09SMGR004 Razoável Razoável Razoável Bom 

Modificação da interação entre água 
subterrânea e água de superfície (com eventual 
incumprimento dos objetivos ambientais das 
massas de água de superfície associadas, por 
deterioração da qualidade química e ecológica, 
resultante da alteração do contributo das águas 
subterrâneas para o caudal das ribeiras) 

+ 

Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água superficial + 

(em análise) 

Aumento do risco de poluição das massas de 
águas superficiais interiores face ao aumento 
das pressões tópicas  e difusas ++ 

Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes ++ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 

Diminuição do caudal das massas de água 
superficiais interiores, nomeadamente ribeiras, 
devido a fenómenos extremos associados ao 
aumento da temperatura média e diminuição da 
precipitação 

++ 

Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Ocorrência de fenómenos extremos de 
precipitação intensa traduzidos em 
Cheias/Inundações nas massas de água da 
tipologia “Rios” e “Lagos” ++ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas.  

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão dos solos, promovendo um 
empobrecimento das margens das massas de 
água superficiais da tipologia “Rios”, como 
consequência do aumento de episódios de 
precipitação intensa 

++ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de erosão, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Ribeira do Faial 
da Terra 

 PT09SMGR005 Razoável Razoável Bom Bom 

Modificação da interação entre água 
subterrânea e água de superfície (com eventual 
incumprimento dos objetivos ambientais das 
massas de água de superfície associadas, por 
deterioração da qualidade química e ecológica, 
resultante da alteração do contributo das águas 
subterrâneas para o caudal das ribeiras) 

++ 

Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água superficial + 

(em análise) 

Aumento do risco de poluição das massas de 
águas superficiais interiores face ao aumento 
das pressões tópicas  e difusas + 

Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes ++ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 

Diminuição do caudal das massas de água 
superficiais interiores, nomeadamente ribeiras, 
devido a fenómenos extremos associados ao 
aumento da temperatura média e diminuição da 
precipitação 

++ 

Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Ocorrência de fenómenos extremos de 
precipitação intensa traduzidos em 
Cheias/Inundações nas massas de água da 
tipologia “Rios” e “Lagos” ++ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas.  

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão dos solos, promovendo um 
empobrecimento das margens das massas de 
água superficiais da tipologia “Rios”, como 
consequência do aumento de episódios de 
precipitação intensa 

++ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de erosão, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas. 

Redução das zonas húmidas 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento e 
retenção de água das chuvas para, e, nas 
zonas húmidas. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Ribeira das 
Lombadas 

 PT09SMGR006 Bom Bom Bom Bom 

Modificação da interação entre água 
subterrânea e água de superfície (com eventual 
incumprimento dos objetivos ambientais das 
massas de água de superfície associadas, por 
deterioração da qualidade química e ecológica, 
resultante da alteração do contributo das águas 
subterrâneas para o caudal das ribeiras) 

++ 

Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água superficial + 

(em análise) 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 

Diminuição do caudal das massas de água 
superficiais interiores, nomeadamente ribeiras, 
devido a fenómenos extremos associados ao 
aumento da temperatura média e diminuição da 
precipitação 

+ 

Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Ocorrência de fenómenos extremos de 
precipitação intensa traduzidos em 
Cheias/Inundações nas massas de água da 
tipologia “Rios” e “Lagos” + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas. 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão dos solos, promovendo um 
empobrecimento das margens das massas de 
água superficiais da tipologia “Rios”, como 
consequência do aumento de episódios de 
precipitação intensa 

+ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de erosão, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Ribeira dos 
Lagos/Lomba 
Grande/Povoaçã
o 

 PT09SMGR007 Razoável Razoável Bom Bom 

Modificação da interação entre água 
subterrânea e água de superfície (com eventual 
incumprimento dos objetivos ambientais das 
massas de água de superfície associadas, por 
deterioração da qualidade química e ecológica, 
resultante da alteração do contributo das águas 
subterrâneas para o caudal das ribeiras) 

++ 

Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água superficial ++ (em análise) 

Aumento do risco de poluição das massas de 
águas superficiais interiores face ao aumento 
das pressões tópicas  e difusas ++ 

Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes ++ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 

Diminuição do caudal das massas de água 
superficiais interiores, nomeadamente ribeiras, 
devido a fenómenos extremos associados ao 
aumento da temperatura média e diminuição da 
precipitação 

++ 

Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Ocorrência de fenómenos extremos de 
precipitação intensa traduzidos em 
Cheias/Inundações nas massas de água da 
tipologia “Rios” e “Lagos” ++ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas. 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão dos solos, promovendo um ++ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

empobrecimento das margens das massas de 
água superficiais da tipologia “Rios”, como 
consequência do aumento de episódios de 
precipitação intensa 

Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de erosão, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas. 

Redução das zonas húmidas 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento e 
retenção de água das chuvas para, e, nas 
zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Ribeira Grande  PT09SMGR011 Razoável Razoável Razoável Bom 

Modificação da interação entre água 
subterrânea e água de superfície (com eventual 
incumprimento dos objetivos ambientais das 
massas de água de superfície associadas, por 
deterioração da qualidade química e ecológica, 
resultante da alteração do contributo das águas 
subterrâneas para o caudal das ribeiras) 

++ 

Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água superficial ++ 

(em análise) 

Aumento do risco de poluição das massas de 
águas superficiais interiores face ao aumento 
das pressões tópicas  e difusas ++ 

Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 

Diminuição do caudal das massas de água 
superficiais interiores, nomeadamente ribeiras, 
devido a fenómenos extremos associados ao 
aumento da temperatura média e diminuição da 
precipitação 

++ 

Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Ocorrência de fenómenos extremos de 
precipitação intensa traduzidos em 
Cheias/Inundações nas massas de água da 
tipologia “Rios” e “Lagos” ++ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas.  

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão dos solos, promovendo um 
empobrecimento das margens das massas de 
água superficiais da tipologia “Rios”, como 
consequência do aumento de episódios de 
precipitação intensa 

++ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de erosão, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Ribeira do 
Guilherme ou dos 
Moinhos 

 PT09SMGR012 Bom Bom Bom Bom 

Modificação da interação entre água 
subterrânea e água de superfície (com eventual 
incumprimento dos objetivos ambientais das 
massas de água de superfície associadas, por 
deterioração da qualidade química e ecológica, 
resultante da alteração do contributo das águas 
subterrâneas para o caudal das ribeiras) 

++ 

Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água superficial + 

(em análise) 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 

Diminuição do caudal das massas de água 
superficiais interiores, nomeadamente ribeiras, 
devido a fenómenos extremos associados ao 
aumento da temperatura média e diminuição da 
precipitação 

++ 

Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Ocorrência de fenómenos extremos de 
precipitação intensa traduzidos em 
Cheias/Inundações nas massas de água da 
tipologia “Rios” e “Lagos” + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas.  

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão dos solos, promovendo um 
empobrecimento das margens das massas de 
água superficiais da tipologia “Rios”, como 
consequência do aumento de episódios de 
precipitação intensa 

+ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de erosão, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas. 

Redução das zonas húmidas 

++ 

Medidas que permitam encaminhamento e 
retenção de água das chuvas para, e, nas 
zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Ribeira dos 
Caldeirões/João 
Vaz  

 PT09SMGR016 Razoável Bom Bom Bom 

Modificação da interação entre água 
subterrânea e água de superfície (com eventual 
incumprimento dos objetivos ambientais das 
massas de água de superfície associadas, por 
deterioração da qualidade química e ecológica, 
resultante da alteração do contributo das águas 
subterrâneas para o caudal dos rios) 

++ 

Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água superficial + (em análise) 

Aumento do risco de poluição das massas de 
águas superficiais interiores face ao aumento 
das pressões tópicas  e difusas + 

Medidas do PGRH previstas para a 
identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica 
e difusa. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 

Diminuição do caudal das massas de água 
superficiais interiores, nomeadamente ribeiras, 
devido a fenómenos extremos associados ao 
aumento da temperatura média e diminuição da 
precipitação 

++ 

Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Ocorrência de fenómenos extremos de 
precipitação intensa traduzidos em 
Cheias/Inundações nas massas de água da 
tipologia “Rios” e “Lagos” + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas.  

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão dos solos, promovendo um 
empobrecimento das margens das massas de 
água superficiais da tipologia “Rios”, como 
consequência do aumento de episódios de 
precipitação intensa 

+ 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de erosão, para fundamentação de 
medidas delimitação e condicionamento / 
limitação de usos dessas áreas. 

Redução das zonas húmidas 

++ 

Medidas que permitam encaminhamento e 
retenção de água das chuvas para, e, nas 
zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à 
importação de novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas + 

Medidas de reforço e recuperação de 
vegetação ripícola. 
Reforço de medidas associadas às 
massas de água subterrâneas, 
especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Superficiais 
Costeiras 

São Miguel – 
Pouco 
Profundas1 

 PT09SMGCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação como 
consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas 
costeiras; Restrição do uso/ocupação na 
zona costeira com maior risco de erosão, 
galgamento e inundação. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro 
do barco e navios (mercadorias e 
passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no oceano, 
contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas 
ambientais. Incentivo à utilização de fontes 
de energia renováveis  

Aumento do nível médio das águas do mar, que 
poderá conduzir a uma readaptação das zonas 
intertidais costeiras 

++ 

Intensificação das ações de monitorização 
das zonas intertidais (fauna, flora e 
hidromorfologia) 

Alteração das condições hidromofológicas na 
zona costeira resultante do aumento do número 
de infraestruturas de defesa costeira como 
medida de adaptação às alterações climáticas 

++ Conceção e construção de infraestruturas 
de defesa costeira baseadas na natureza. 

São Miguel – 
Pouco 
Profundas2 

 PT09SMGCPP2 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira como consequência do 
aumento de tempestades e ciclones + 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas 
costeiras; Restrição do uso/ocupação na 
zona costeira com maior risco de erosão, 
galgamento e inundação. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro 
do barco e navios (mercadorias e 
passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no oceano, 
contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas 
ambientais. Incentivo à utilização de fontes 
de energia renováveis  

Aumento do nível médio das águas do mar, que 
poderá conduzir a uma readaptação das zonas 
intertidais costeiras 

++ 

Intensificação das ações de monitorização 
das zonas intertidais (fauna, flora e 
hidromorfologia) 

Alteração das condições hidromofológicas na 
zona costeira resultante do aumento do número 
de infraestruturas de defesa costeira como 
medida de adaptação às alterações climáticas 

++ 
Conceção e construção de infraestruturas 
de defesa costeira baseadas na natureza. 

São Miguel – 
Pouco 
Profundas3 

 PT09SMGCPP3 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação como 
consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas 
costeiras; Restrição do uso/ocupação na 
zona costeira com maior risco de erosão, 
galgamento e inundação. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro 
do barco e navios (mercadorias e 
passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no oceano, 
contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas 
ambientais. Incentivo à utilização de fontes 
de energia renováveis  

Aumento do nível médio das águas do mar, que 
poderá conduzir a uma readaptação das zonas 
intertidais costeiras 

++ 

Intensificação das ações de monitorização 
das zonas intertidais (fauna, flora e 
hidromorfologia) 

Alteração das condições hidromofológicas na 
zona costeira resultante do aumento do número 
de infraestruturas de defesa costeira como 
medida de adaptação às alterações climáticas 

++ 
Conceção e construção de infraestruturas 
de defesa costeira baseadas na natureza. 

São Miguel – 
Pouco 
Profundas4 

 PT09SMGCPP4 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação como 
consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas 
costeiras; Restrição do uso/ocupação na 
zona costeira com maior risco de erosão, 
galgamento e inundação. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro 
do barco e navios (mercadorias e 
passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no oceano, 
contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas 
ambientais. Incentivo à utilização de fontes 
de energia renováveis  

Aumento do nível médio das águas do mar, que 
poderá conduzir a uma readaptação das zonas 
intertidais costeiras 

++ 

Intensificação das ações de monitorização 
das zonas intertidais (fauna, flora e 
hidromorfologia) 

Alteração das condições hidromofológicas na 
zona costeira resultante do aumento do número 
de infraestruturas de defesa costeira como 
medida de adaptação às alterações climáticas 

++ 
Conceção e construção de infraestruturas 
de defesa costeira baseadas na natureza. 

São Miguel – 
Inermédia1 

 PT09SMGCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira como consequência do 
aumento de tempestades e ciclones + 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas 
marinhas; Restrição do uso/ocupação das 
zonas com maior probabilidade de 
passagem de tempestades. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro 
do barco e navios (mercadorias e 
passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no oceano, 
contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas 
ambientais. Incentivo à utilização de fontes 
de energia renováveis  

Subterrâneas 

Sete Cidades PT09SMGGWSC Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da 
carga pecuária nas zonas de maior 
vulnerabilidade à poluição; Melhoria da 
gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água 
subterrânea nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes    + Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Ponta Delgada – 
Fenais da Luz 

PT09SMGGWPDLFL Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da 
carga pecuária nas zonas de maior 
vulnerabilidade à poluição; Melhoria da 
gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água 
subterrânea nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes    + Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Água de Pau PT09SMGGWAP Bom Bom Bom Bom 
Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Modificação da interação entre água 
subterrânea e água de superfície (com eventual 
incumprimento dos objetivos ambientais das 
massas de água de superfície associadas, por 
deterioração da qualidade química e ecológica, 
resultante da alteração do contributo das águas 
subterrâneas para o caudal dos rios) 

+ Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da 
carga pecuária nas zonas de maior 
vulnerabilidade à poluição; Melhoria da 
gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água 
subterrânea nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes    + Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Achada PT09SMGGWACH Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da 
carga pecuária nas zonas de maior 
vulnerabilidade à poluição; Melhoria da 
gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água 
subterrânea nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes    + Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Furnas – 
Povoação 

PT09SMGGWFP Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 

Modificação da interação entre água 
subterrânea e água de superfície (com eventual 
incumprimento dos objetivos ambientais das 
massas de água de superfície associadas, por 

+ Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água 
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Tipo de MA 
Designação da 
MA 

Código da MA 
Avaliação do 

Estado 
2010/2012; 2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização 
e adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

deterioração da qualidade química e ecológica, 
resultante da alteração do contributo das águas 
subterrâneas para o caudal dos rios) 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da 
carga pecuária nas zonas de maior 
vulnerabilidade à poluição; Melhoria da 
gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água 
subterrânea nas zonas costeiras ++ 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes    + Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Nordeste – Faial 
da Terra 

PT09SMGGWNFT Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 

 

Modificação da interação entre água 
subterrânea e água de superfície (com eventual 
incumprimento dos objetivos ambientais das 
massas de água de superfície associadas, por 
deterioração da qualidade química e ecológica, 
resultante da alteração do contributo das águas 
subterrâneas para o caudal dos rios) 

+ Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água 

 
Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da 
carga pecuária nas zonas de maior 
vulnerabilidade à poluição; Melhoria da 
gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água 

 
Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água 
subterrânea nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

 
Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes    + Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Legenda: * Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à avaliação do estado das massas de água superficiais 
interiores, superficiais de transição e subterrâneas. 
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Quadro 5.3.27 | Evolução das pressões associadas às AC e potenciais respostas às mesmas, para a ilha Terceira 

Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da MA 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) Potenciais pressões associadas às AC 

(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Superficiais 
Costeiras 

Terceira – 
Pouco 
profundas1 

 PT09TERCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação como 
consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas costeiras; 
Restrição do uso/ocupação na zona costeira 
com maior risco de erosão, galgamento e 
inundação. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro do 
barco e navios (mercadorias e passageiros); 
Reforço do controlo de entras e saídas das 
marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em consequência 
da absorção do CO2 no oceano, contribuindo para 
a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 
Incentivo à utilização de fontes de energia 
renováveis  

Aumento do nível médio das águas do mar, que 
poderá conduzir a uma readaptação das zonas 
intertidais costeiras 

++ 

Intensificação das ações de monitorização das 
zonas intertidais (fauna, flora e hidromorfologia) 

Alteração das condições hidromofológicas na 
zona costeira resultante do aumento do número 
de infraestruturas de defesa costeira como medida 
de adaptação às alterações climáticas 

++ 
Conceção e construção de infraestruturas de 
defesa costeira baseadas na natureza. 

Terceira – 
Pouco 
profundas2 

 PT09TERCPP2 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação como 
consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas costeiras; 
Restrição do uso/ocupação na zona costeira 
com maior risco de erosão, galgamento e 
inundação. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro do 
barco e navios (mercadorias e passageiros); 
Reforço do controlo de entras e saídas das 
marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em consequência 
da absorção do CO2 no oceano, contribuindo para 
a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 
Incentivo à utilização de fontes de energia 
renováveis  

Aumento do nível médio das águas do mar, que 
poderá conduzir a uma readaptação das zonas 
intertidais costeiras 

++ 

Intensificação das ações de monitorização das 
zonas intertidais (fauna, flora e hidromorfologia) 

Alteração das condições hidromofológicas na 
zona costeira resultante do aumento do número 
de infraestruturas de defesa costeira como medida 
de adaptação às alterações climáticas 

++ 
Conceção e construção de infraestruturas de 
defesa costeira baseadas na natureza. 
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Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da MA 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) Potenciais pressões associadas às AC 

(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Terceira – 
Intermédia1 

 PT09TERCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira como consequência do aumento 
de tempestades e ciclones + 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas marinhas; 
Restrição do uso/ocupação das zonas com 
maior probabilidade de passagem de 
tempestades. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro do 
barco e navios (mercadorias e passageiros); 
Reforço do controlo de entras e saídas das 
marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em consequência 
da absorção do CO2 no oceano, contribuindo para 
a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 
Incentivo à utilização de fontes de energia 
renováveis  

Terceira – 
Profundas1 

 PT09TERCP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira como consequência do aumento 
de tempestades e ciclones + 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas marinhas; 
Restrição do uso/ocupação das zonas com 
maior probabilidade de passagem de 
tempestades. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro do 
barco e navios (mercadorias e passageiros); 
Reforço do controlo de entras e saídas das 
marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em consequência 
da absorção do CO2 no oceano, contribuindo para 
a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 
Incentivo à utilização de fontes de energia 
renováveis  

Subterrâneas 

Caldeira 
Guilherme 
Moniz 

  
  

PT09TERGWCG
M 

Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da 
carga pecuária nas zonas de maior 
vulnerabilidade à poluição; Melhoria da gestão 
da água subterrânea; Utilização eficiente da 
água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água subterrânea 
nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Central 
PT09TERGWCE
N 

Bom Bom Bom Bom 
Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 
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Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da MA 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) Potenciais pressões associadas às AC 

(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da 
carga pecuária nas zonas de maior 
vulnerabilidade à poluição; Melhoria da gestão 
da água subterrânea; Utilização eficiente da 
água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água subterrânea 
nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Graben 
 
PT09TERGWGR
A 

Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da 
carga pecuária nas zonas de maior 
vulnerabilidade à poluição; Melhoria da gestão 
da água subterrânea; Utilização eficiente da 
água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água subterrânea 
nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Cinco 
Picos 

PT09TERGWCP Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros 

 
+ 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da 
carga pecuária nas zonas de maior 
vulnerabilidade à poluição; Melhoria da gestão 
da água subterrânea; Utilização eficiente da 
água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água subterrânea 
nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Pico Alto PT09TERGWPA Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros 

 
+ 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 
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Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da MA 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) Potenciais pressões associadas às AC 

(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da 
carga pecuária nas zonas de maior 
vulnerabilidade à poluição; Melhoria da gestão 
da água subterrânea; Utilização eficiente da 
água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água subterrânea 
nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea;  

Utilização eficiente da água 

Santa 
Bárbara 
Inferior 

 
PT09TERGWSBI 

Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da 
carga pecuária nas zonas de maior 
vulnerabilidade à poluição; Melhoria da gestão 
da água subterrânea; Utilização eficiente da 
água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água subterrânea 
nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Nota: * Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à avaliação do estado das massas de água superficiais 
interiores, superficiais de transição e subterrâneas. 

 

Quadro 5.3.28 | Evolução das pressões associadas às AC e potenciais respostas às mesmas, para a ilha Graciosa 

Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da MA 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Superficiais 
Costeiras 

Graciosa – 
Pouco 
profundas1 

 PT09GRACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação como 
consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas costeiras; 
Restrição do uso/ocupação na zona costeira 
com maior risco de erosão, galgamento e 
inundação. 
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Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da MA 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro do 
barco e navios (mercadorias e passageiros); 
Reforço do controlo de entras e saídas das 
marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no oceano, 
contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 
Incentivo à utilização de fontes de energia 
renováveis 

Aumento do nível médio das águas do mar, que 
poderá conduzir a uma readaptação das zonas 
intertidais costeiras 

++ 

Intensificação das ações de monitorização das 
zonas intertidais (fauna, flora e hidromorfologia) 

Alteração das condições hidromofológicas na 
zona costeira resultante do aumento do número 
de infraestruturas de defesa costeira como 
medida de adaptação às alterações climáticas 

++ 
Conceção e construção de infraestruturas de 
defesa costeira baseadas na natureza. 

Graciosa – 
Intermédia1 

 PT09GRACI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira como consequência do aumento 
de tempestades e ciclones + 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas marinhas; 
Restrição do uso/ocupação das zonas com 
maior probabilidade de passagem de 
tempestades. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro do 
barco e navios (mercadorias e passageiros); 
Reforço do controlo de entras e saídas das 
marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no oceano, 
contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 
Incentivo à utilização de fontes de energia 
renováveis 

Graciosa – 
Profundas1 

 PT09GRACP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação como 
consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas marinhas; 
Restrição do uso/ocupação das zonas com 
maior probabilidade de passagem de 
tempestades. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro do 
barco e navios (mercadorias e passageiros); 
Reforço do controlo de entras e saídas das 
marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no oceano, 
contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 
Incentivo à utilização de fontes de energia 
renováveis 
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Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da MA 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Subterrâneas 

Serra 
Dormida 

PT09GRAGWS
D 

Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da carga 
pecuária nas zonas de maior vulnerabilidade à 
poluição; Melhoria da gestão da água 
subterrânea; Utilização eficiente da água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água subterrânea 
nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Serra das 
Fontes 

PT09GRAGWSF Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da carga 
pecuária nas zonas de maior vulnerabilidade à 
poluição; Melhoria da gestão da água 
subterrânea; Utilização eficiente da água 

Plataforma 
de Santa 
Cruz - 
Guadalupe 

PT09GRAGWP
SCG1 

Medíocre Medíocre Medíocre Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 

 
Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da carga 
pecuária nas zonas de maior vulnerabilidade à 
poluição; Melhoria da gestão da água 
subterrânea; Utilização eficiente da água 

 
Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água subterrânea 
nas zonas costeiras +++ Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Nota: * Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à avaliação do estado das massas de água superficiais 
interiores, superficiais de transição e subterrâneas. 

 

 

 



 

104      

            

PGRH-AÇORES 2022-2027 
Relatório Técnico | Objetivos 

Quadro 5.3.29 | Evolução das pressões associadas às AC e potenciais respostas às mesmas, para a ilha de São Jorge 

Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da 
MA 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) Potenciais pressões associadas às AC 

(designação / tipo de pressão)* 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e adaptação 
Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Superficial de 
Transição 

Lagoa de 
Santo Cristo 

 
PT09SJO
CI1 

Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com 
a erosão costeira, galgamento e inundação 
como consequência do aumento de 
tempestades e ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de planeamento e 
gestão para as zonas costeiras; Restrição do 
uso/ocupação na zona costeira com maior risco de 
erosão, galgamento e inundação. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura 
média da água do mar 

++ 

Intensificação das ações de monitorização;  

Aumento do nível médio das águas do mar, 
que poderá conduzir a uma readaptação 
das zonas intertidais costeiras 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. Incentivo à 
utilização de fontes de energia renováveis  

Readaptação dos ecossistemas das 
massas de água de transição ao aumento 
da salinização.  

++ 

Intensificação das ações de monitorização das zonas 
intertidais (fauna, flora e hidromorfologia) 

Avanço da interface água doce-água 
salgada, com aumento da salinização da 
água superficial 

++ 
Reforço de estruturas de proteção. 

Alteração das condições hidromofológicas 
na zona costeira resultante do aumento do 
número de infraestruturas de defesa 
costeira como medida de adaptação às 
alterações climáticas 

++ 

Conceção e construção de infraestruturas de defesa 
costeira baseadas na natureza. 

Lagoa dos 
Cubres - Este 

 
PT09SJO
T002 

Bom Bom Bom Bom 

Aumento dos fenómenos relacionados com 
a erosão costeira, galgamento e inundação 
como consequência do aumento de 
tempestades e ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de planeamento e 
gestão para as zonas costeiras; Restrição do 
uso/ocupação na zona costeira com maior risco de 
erosão, galgamento e inundação. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura 
média da água do mar 

++ 

Intensificação das ações de monitorização;  

Aumento do nível médio das águas do mar, 
que poderá conduzir a uma readaptação 
das zonas intertidais costeiras 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 

Readaptação dos ecossistemas das 
massas de água de transição ao aumento 
da salinização. 

++ 

Intensificação das ações de monitorização das zonas 
intertidais (fauna, flora e hidromorfologia) 

Avanço da interface água doce-água 
salgada, com aumento da salinização da 
água superficial 

++ 
Reforço de estruturas de proteção. 

Alteração das condições hidromofológicas 
na zona costeira resultante do aumento do 
número de infraestruturas de defesa 

++ 
Conceção e construção de infraestruturas de defesa 
costeira baseadas na natureza. 
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Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da 
MA 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) Potenciais pressões associadas às AC 

(designação / tipo de pressão)* 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e adaptação 
Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

costeira como medida de adaptação às 
alterações climáticas 

Lagoa dos 
Cubres - 
Oeste 

 
PT09SJO
T003 

Razoável Razoável Bom Bom 

Aumento dos fenómenos relacionados com 
a erosão costeira, galgamento e inundação 
como consequência do aumento de 
tempestades e ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de planeamento e 
gestão para as zonas costeiras; Restrição do 
uso/ocupação na zona costeira com maior risco de 
erosão, galgamento e inundação. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura 
média da água do mar 

++ 

Intensificação das ações de monitorização;  

Aumento do nível médio das águas do mar, 
que poderá conduzir a uma readaptação 
das zonas intertidais costeiras 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 

Readaptação dos ecossistemas das 
massas de água de transição ao aumento 
da salinização. 

++ 

Intensificação das ações de monitorização das zonas 
intertidais (fauna, flora e hidromorfologia) 

Avanço da interface água doce-água 
salgada, com aumento da salinização da 
água superficial 

++ 
Reforço de estruturas de proteção. 

Alteração das condições hidromofológicas 
na zona costeira resultante do aumento do 
número de infraestruturas de defesa 
costeira como medida de adaptação às 
alterações climáticas 

++ 

Conceção e construção de infraestruturas de defesa 
costeira baseadas na natureza. 

Superficiais 
Costeiras 

São Jorge – 
Pouco 
profundas1  

 
PT09SJO
CPP1 

Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com 
a erosão costeira, galgamento e inundação 
como consequência do aumento de 
tempestades e ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de planeamento e 
gestão para as zonas costeiras; Restrição do 
uso/ocupação na zona costeira com maior risco de 
erosão, galgamento e inundação. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura 
média da água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; Reforço do 
tratamento das águas de lastro do barco e navios 
(mercadorias e passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no 
oceano, contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. Incentivo à 
utilização de fontes de energia renováveis  

Aumento do nível médio das águas do mar, 
que poderá conduzir a uma readaptação 
das zonas intertidais costeiras 

++ 

Intensificação das ações de monitorização das zonas 
intertidais (fauna, flora e hidromorfologia) 

Alteração das condições hidromofológicas 
na zona costeira resultante do aumento do 
número de infraestruturas de defesa 
costeira como medida de adaptação às 

++ 
Conceção e construção de infraestruturas de defesa 
costeira baseadas na natureza. 
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Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da 
MA 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) Potenciais pressões associadas às AC 

(designação / tipo de pressão)* 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e adaptação 
Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

alterações climáticas 

São Jorge – 
Intermédia1 

 
PT09SJO
CI1 

Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com 
a erosão costeira, galgamento e inundação 
como consequência do aumento de 
tempestades e ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de planeamento e 
gestão para as zonas marinhas; Restrição do 
uso/ocupação das zonas com maior probabilidade de 
passagem de tempestades. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura 
média da água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; Reforço do 
tratamento das águas de lastro do barco e navios 
(mercadorias e passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no 
oceano, contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. Incentivo à 
utilização de fontes de energia renováveis  

Subterrâneas 

Massa de 
água 
Ocidental 

PT09SJO
GWOCI1 

Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas;  Limitação da 
utilização de fertilizantes e da carga pecuária nas zonas 
de maior vulnerabilidade à poluição; Melhoria da gestão 
da água subterrânea; Utilização eficiente da água 

Avanço da interface água doce-água 
salgada, com aumento da salinização da 
água subterrânea nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea;  

Utilização eficiente da água 

Massa de 
água Oriental 

PT09SJO
GWORI 

Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água. 

 
Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; Limitação da 
utilização de fertilizantes e da carga pecuária nas zonas 
de maior vulnerabilidade à poluição; Melhoria da gestão 
da água subterrânea; Utilização eficiente da água 

 
Avanço da interface água doce-água 
salgada, com aumento da salinização da 
água subterrânea nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea;  

Utilização eficiente da água 

Nota: * Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à avaliação do estado das massas de água superficiais 
interiores, superficiais de transição e subterrâneas. 
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Quadro 5.3.30 | Evolução das pressões associadas às AC e potenciais respostas às mesmas, para a ilha do Pico 

Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da 
MA 

 
Evolução do Estado Previsto (Objetivos 

Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Estado em 
2030 

Superficiais 
Interiores 

Lagoa do 
Caiado 

 
PT09PICL004 

Bom Bom Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de 
eventos de precipitação extremos 

+ 
Medidas de reflorestação da bacia hidrográfica. 
Medidas de gestão do nível de água. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento 
da temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

++ 
Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas Recuperação e conservação 
das zonas e ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Medidas do PGRH previstas 
para a identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica e difusa. 

Redução das zonas húmidas + 
Medidas que permitam encaminhamento e retenção 
de água das chuvas para, e, nas zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da 
sua área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas 
(aumento do fluxo turístico e comercial com o 
exterior da Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas 

+ 

Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 
 Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Lagoa do 
Capitão 

 
PT09PICL005 

Medíocre Razoável Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de 
eventos de precipitação extremos 

+ 
Medidas de reflorestação da bacia hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, ++ 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. 
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Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da 
MA 

 
Evolução do Estado Previsto (Objetivos 

Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Estado em 
2030 

nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento 
da temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

Aumento do risco de poluição das massas de 
águas superficiais interiores face ao aumento 
das pressões tópicas  e difusas 

++ 

Medidas do PGRH previstas para a identificação, 
caraterização e eliminação / minimização das fontes 
de poluição tópica e difusa. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes ++ 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Recuperação e conservação 
das zonas e ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização ++ 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Medidas do PGRH previstas 
para a identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica e difusa. 

Redução das zonas húmidas + 
Medidas que permitam encaminhamento e retenção 
de água das chuvas para, e, nas zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da 
sua área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas 
(aumento do fluxo turístico e comercial com o 
exterior da Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas 

++ 

Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Lagoa 
Rosada 

 
PT09PICL002 

Bom Bom Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de 
eventos de precipitação extremos 

+ Medidas de reflorestação da bacia hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento 
da temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 

+ 

Medidas de reforço e recuperação de vegetação 
ripícola. Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de medidas 
delimitação e condicionamento / limitação de usos 
dessas áreas. 
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Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da 
MA 

 
Evolução do Estado Previsto (Objetivos 

Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Estado em 
2030 

qualidade da água 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Recuperação e conservação 
das zonas e ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Medidas do PGRH previstas 
para a identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica e difusa. 

Redução das zonas húmidas + 
Medidas que permitam encaminhamento e retenção 
de água das chuvas para, e, nas zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da 
sua área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas 
(aumento do fluxo turístico e comercial com o 
exterior da Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas 

+ 

Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Lagoa do 
Paul 

 
PT09PICL001 

Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de 
eventos de precipitação extremos 

+ Medidas de reflorestação da bacia hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento 
da temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

+ 

Medidas de reforço e recuperação de vegetação 
ripícola. Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de medidas 
delimitação e condicionamento / limitação de usos 
dessas áreas. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Recuperação e conservação 
das zonas e ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Medidas do PGRH previstas 
para a identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica e difusa. 
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Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da 
MA 

 
Evolução do Estado Previsto (Objetivos 

Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Estado em 
2030 

Redução das zonas húmidas + 
Medidas que permitam encaminhamento e retenção 
de água das chuvas para, e, nas zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da 
sua área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas 
(aumento do fluxo turístico e comercial com o 
exterior da Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas 

+ 

Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Lagoa do 
Peixinho 

 
PT09PICL003 

Medíocre Razoável Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de 
eventos de precipitação extremos 

+ Medidas de reflorestação da bacia hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado 
nas massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento 
da temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

+ 

Medidas de reforço e recuperação de vegetação 
ripícola. Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de medidas 
delimitação e condicionamento / limitação de usos 
dessas áreas. 

Aumento do risco de poluição das massas de 
águas superficiais interiores face ao aumento 
das pressões tópicas  e difusas 

+ 

Medidas do PGRH previstas para a identificação, 
caraterização e eliminação / minimização das fontes 
de poluição tópica e difusa. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes + 

Medidas de reforço e recuperação de vegetação 
ripícola. Estudos aprofundados sobre as zonas de 
risco de cheias, para fundamentação de medidas 
delimitação e condicionamento / limitação de usos 
dessas áreas. 

Aumento do risco de eutrofização + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Recuperação e conservação 
das zonas e ecossistemas adjacentes. 

Redução das zonas húmidas + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Medidas do PGRH previstas 
para a identificação, caraterização e eliminação / 
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Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da 
MA 

 
Evolução do Estado Previsto (Objetivos 

Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Estado em 
2030 

minimização das fontes de poluição tópica e difusa. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da 
sua área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas 
(aumento do fluxo turístico e comercial com o 
exterior da Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas 

+ 

Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Superficiais 
Costeiras 

Pico – Pouco 
profundas1 

 
PT09PICCPP
1 

Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação 
como consequência do aumento de 
tempestades e ciclones 

+ 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Recuperação e conservação 
das zonas e ecossistemas adjacentes. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média 
da água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; Reforço 
do tratamento das águas de lastro do barco e navios 
(mercadorias e passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no oceano, 
contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 
Incentivo à utilização de fontes de energia renováveis  

Aumento do nível médio das águas do mar, 
que poderá conduzir a uma readaptação das 
zonas intertidais costeiras 

++ 

Intensificação das ações de monitorização das zonas 
intertidais (fauna, flora e hidromorfologia) 

Alteração das condições hidromofológicas na 
zona costeira resultante do aumento do 
número de infraestruturas de defesa costeira 
como medida de adaptação às alterações 
climáticas 

++ 

Conceção e construção de infraestruturas de defesa 
costeira baseadas na natureza. 

Pico – 
Intermédia1 

 PT09PICCI1 Bom Bom Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação 
como consequência do aumento de 
tempestades e ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de planeamento 
e gestão para as zonas marinhas; Restrição do 
uso/ocupação das zonas com maior probabilidade de 
passagem de tempestades. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média ++ 

Intensificação das ações de monitorização; Reforço 
do tratamento das águas de lastro do barco e navios 
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Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da 
MA 

 
Evolução do Estado Previsto (Objetivos 

Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Estado em 
2030 

da água do mar (mercadorias e passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no oceano, 
contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 
Incentivo à utilização de fontes de energia renováveis  

Subterrâneas 

Lajes 
PT09PICGW
LAJ1 

Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; Limitação 
da utilização de fertilizantes e da carga pecuária nas 
zonas de maior vulnerabilidade à poluição; Melhoria 
da gestão da água subterrânea; Utilização eficiente 
da água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água 
subterrânea nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea;  Utilização 

eficiente da água 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes    + Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 

eficiente da água 

Montanha 1 
PT09PICGW
MO1 

Medíocre Medíocre Medíocre Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; Limitação 
da utilização de fertilizantes e da carga pecuária nas 
zonas de maior vulnerabilidade à poluição; Melhoria 
da gestão da água subterrânea; Utilização eficiente 
da água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água 
subterrânea nas zonas costeiras +++ Melhoria da gestão da água subterrânea;  Utilização 

eficiente da água 

Montanha 2 
PT09PICGW
MO2 

Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; Limitação 
da utilização de fertilizantes e da carga pecuária nas 
zonas de maior vulnerabilidade à poluição; Melhoria 
da gestão da água subterrânea; Utilização eficiente 
da água 
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Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da 
MA 

 
Evolução do Estado Previsto (Objetivos 

Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Estado em 
2030 

Planalto da 
Achada 1 

PT09PICGW
PA1 

Medíocre Medíocre Medíocre Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; Limitação 
da utilização de fertilizantes e da carga pecuária nas 
zonas de maior vulnerabilidade à poluição; Melhoria 
da gestão da água subterrânea; Utilização eficiente 
da água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água 
subterrânea nas zonas costeiras +++ Melhoria da gestão da água subterrânea;  Utilização 

eficiente da água 
Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes    + Melhoria da gestão da água subterrânea;  Utilização 

eficiente da água 

Planalto da 
achada 2 

PT09PICGW
PA2 

Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; Limitação 
da utilização de fertilizantes e da carga pecuária nas 
zonas de maior vulnerabilidade à poluição; Melhoria 
da gestão da água subterrânea; Utilização eficiente 
da água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água 
subterrânea nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea;  Utilização 

eficiente da água 

Legenda: * Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à avaliação do estado das massas de água superficiais 
interiores, superficiais de transição e subterrâneas. 
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Quadro 5.3.31 | Evolução das pressões associadas às AC e potenciais respostas às mesmas, para a ilha do Faial 

Tipo de MA 
Designaçã
o da MA 

Código da 
MA 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) Potenciais pressões associadas às AC 

(designação / tipo de pressão) 

Pressões 
significativas 

atuais 
Fundamentação para a prorrogação 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Estado em 
2030 

Superficiais 
Costeiras 

Faial – 
Pouco 
profundas1 

 
PT09FAICPP
1 

Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com 
a erosão costeira, galgamento e inundação 
como consequência do aumento de 
tempestades e ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de planeamento e 
gestão para as zonas costeiras; Restrição do 
uso/ocupação na zona costeira com maior risco de 
erosão, galgamento e inundação. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura 
média da água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; Reforço do 
tratamento das águas de lastro do barco e navios 
(mercadorias e passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no 
oceano, contribuindo para a redução do 
PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. Incentivo à 
utilização de fontes de energia renováveis  

Aumento do nível médio das águas do mar, 
que poderá conduzir a uma readaptação 
das zonas intertidais costeiras 

++ 

Intensificação das ações de monitorização das zonas 
intertidais (fauna, flora e hidromorfologia) 

Alteração das condições hidromofológicas 
na zona costeira resultante do aumento do 
número de infraestruturas de defesa 
costeira como medida de adaptação às 
alterações climáticas 

++ 

Conceção e construção de infraestruturas de defesa 
costeira baseadas na natureza. 

Faial – 
Intermédia1 

 PT09FAICI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com 
a erosão costeira, galgamento e inundação 
como consequência do aumento de 
tempestades e ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de planeamento e 
gestão para as zonas marinhas; Restrição do 
uso/ocupação das zonas com maior probabilidade de 
passagem de tempestades. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura 
média da água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; Reforço do 
tratamento das águas de lastro do barco e navios 
(mercadorias e passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no 
oceano, contribuindo para a redução do 
PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 
Incentivo à utilização de fontes de energia renováveis  

Subterrâneas 
Vulcão 
Central 

PT09FAIGWV
UC 

Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução 
das zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água. 

Modificação da interação entre água 
subterrânea e água de superfície (com 
eventual incumprimento dos objetivos 
ambientais das massas de água de 

+ Melhoria da gestão da água subterrânea;  Utilização 
eficiente da água 
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Tipo de MA 
Designaçã
o da MA 

Código da 
MA 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) Potenciais pressões associadas às AC 

(designação / tipo de pressão) 

Pressões 
significativas 

atuais 
Fundamentação para a prorrogação 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Estado em 
2030 

superfície associadas, por deterioração da 
qualidade química e ecológica, resultante 
da alteração do contributo das águas 
subterrâneas para o caudal dos rios) 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; Limitação da 
utilização de fertilizantes e da carga pecuária nas zonas 
de maior vulnerabilidade à poluição; Melhoria da gestão 
da água subterrânea; Utilização eficiente da água 

Avanço da interface água doce-água 
salgada, com aumento da salinização da 
água subterrânea nas zonas costeiras 

+ 
Melhoria da gestão da água subterrânea;  Utilização 
eficiente da água 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes    + Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 

eficiente da água 

Capelo 09FAIGWCAP Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução 
das zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; Limitação da 
utilização de fertilizantes e da carga pecuária nas zonas 
de maior vulnerabilidade à poluição; Melhoria da gestão 
da água subterrânea; Utilização eficiente da água 

Avanço da interface água doce-água 
salgada, com aumento da salinização da 
água subterrânea nas zonas costeiras ++ Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 

eficiente da água 

Nota: * Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à avaliação do estado das massas de água superficiais 
interiores, superficiais de transição e subterrâneas. 

 

Quadro 5.3.32 | Evolução das pressões associadas às AC e potenciais respostas às mesmas, para a ilha das Flores 

Tipo de MA 
Design
ação 

da MA 
Código da MA 

Avaliação 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Estado 
em 

2030 

Superficiais 
Interiores 

Lagoa 
Funda 

 PT09FLOL001 Mau Medíocre Razoável Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos de 
precipitação extremos 

+ Medidas de reflorestação da bacia hidrográfica. 
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Tipo de MA 
Design
ação 

da MA 
Código da MA 

Avaliação 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Estado 
em 

2030 

Diminuição do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências nomeadamente 
ao nível da quantidade e qualidade da água 

++ 
Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Recuperação e conservação 
das zonas e ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização ++ 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Medidas do PGRH previstas 
para a identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica e difusa. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por substituição 
de espécies e aumento da produtividade global 
dos ecossistemas 

++ 

Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e ecossistemas 
adjacentes. 

Lagoa 
Rasa 

 PT09FLOL002 Bom Bom Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos de 
precipitação extremos 

+ 
Medidas de reflorestação da bacia hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências nomeadamente 
ao nível da quantidade e qualidade da água 

+ 
Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Recuperação e conservação 
das zonas e ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização + 
Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Medidas do PGRH previstas 
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Tipo de MA 
Design
ação 

da MA 
Código da MA 

Avaliação 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Estado 
em 

2030 

para a identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica e difusa. 

Redução das zonas húmidas + 
Medidas que permitam encaminhamento e retenção de 
água das chuvas para, e, nas zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por substituição 
de espécies e aumento da produtividade global 
dos ecossistemas 

+ 

Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e ecossistemas 
adjacentes. 

Lagoa 
Lomba 

 PT09FLOL003 Bom Bom Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos de 
precipitação extremos 

- 
N.A. 

Diminuição do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências nomeadamente 
ao nível da quantidade e qualidade da água 

+ 
Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Recuperação e conservação 
das zonas e ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Medidas do PGRH previstas 
para a identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica e difusa. 

Redução das zonas húmidas + 
Medidas que permitam encaminhamento e retenção de 
água das chuvas para, e, nas zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 
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Tipo de MA 
Design
ação 

da MA 
Código da MA 

Avaliação 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Estado 
em 

2030 

do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

Modificação das cadeias tróficas, por substituição 
de espécies e aumento da produtividade global 
dos ecossistemas 

+ 

Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e ecossistemas 
adjacentes. 

Lagoa 
Comprid
a 

 PT09FLOL005 Bom Bom Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos de 
precipitação extremos 

+ 
Medidas de reflorestação da bacia hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências nomeadamente 
ao nível da quantidade e qualidade da água 

+ 
Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Recuperação e conservação 
das zonas e ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Medidas do PGRH previstas 
para a identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica e difusa. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por substituição 
de espécies e aumento da produtividade global 
dos ecossistemas 

+ 

Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e ecossistemas 
adjacentes. 

Lagoa 
Negra 

 PT09FLOL006 Medíocre Razoável Razoável Bom 
Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos de 

+ Medidas de reflorestação da bacia hidrográfica. 
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Tipo de MA 
Design
ação 

da MA 
Código da MA 

Avaliação 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Estado 
em 

2030 

precipitação extremos 

Diminuição do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências nomeadamente 
ao nível da quantidade e qualidade da água 

++ 
Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres dependentes + 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Recuperação e conservação 
das zonas e ecossistemas adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização ++ 

Medidas que permitam encaminhamento de água das 
chuvas para as lagoas. Medidas do PGRH previstas 
para a identificação, caraterização e eliminação / 
minimização das fontes de poluição tópica e difusa. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por substituição 
de espécies e aumento da produtividade global 
dos ecossistemas 

++ 

Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e ecossistemas 
adjacentes. 

Ribeira 
Grande 

 PT09FLOR004 Razoável Bom Bom Bom 

Modificação da interação entre água subterrânea 
e água de superfície (com eventual 
incumprimento dos objetivos ambientais das 
massas de água de superfície associadas, por 
deterioração da qualidade química e ecológica, 
resultante da alteração do contributo das águas 
subterrâneas para o caudal dos rios) 

++ 

Reforço de medidas associadas às massas de água 
subterrâneas, especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Aumento do risco de poluição das massas de 
águas superficiais interiores face ao aumento das 
pressões tópicas  e difusas 

++ 
Medidas do PGRH previstas para a identificação, 
caraterização e eliminação / minimização das fontes de 
poluição tópica e difusa. 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água superficial + (em análise) 

Afetação de ecossistemas terrestres dependentes + 
Medidas de reforço e recuperação de vegetação 
ripícola. 
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Tipo de MA 
Design
ação 

da MA 
Código da MA 

Avaliação 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Estado 
em 

2030 

Diminuição do caudal das massas de água 
superficiais interiores, nomeadamente ribeiras, 
devido a fenómenos extremos associados ao 
aumento da temperatura média e diminuição da 
precipitação 

++ 

Reforço de medidas associadas às massas de água 
subterrâneas, especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Ocorrência de fenómenos extremos de 
precipitação intensa traduzidos em 
Cheias/Inundações nas massas de água da 
tipologia “Rios” e “Lagos” 

++ 

Medidas de reforço e recuperação de vegetação 
ripícola. Estudos aprofundados sobre as zonas de risco 
de cheias, para fundamentação de medidas delimitação 
e condicionamento / limitação de usos dessas áreas. 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão dos solos, promovendo um 
empobrecimento das margens das massas de 
água superficiais da tipologia “Rios”, como 
consequência do aumento de episódios de 
precipitação intensa 

++ 

Medidas de reforço e recuperação de vegetação 
ripícola. Estudos aprofundados sobre as zonas de risco 
de erosão, para fundamentação de medidas delimitação 
e condicionamento / limitação de usos dessas áreas. 

Redução das zonas húmidas + 
Medidas que permitam encaminhamento e retenção de 
água das chuvas para, e, nas zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por substituição 
de espécies e aumento da produtividade global 
dos ecossistemas 

+ 

Medidas de reforço e recuperação de vegetação 
ripícola. Reforço de medidas associadas às massas de 
água subterrâneas, especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Ribeira 
da 
Badanel
a 

 PT09FLOR008 Bom Bom Bom Bom 

Modificação da interação entre água subterrânea 
e água de superfície (com eventual 
incumprimento dos objetivos ambientais das 
massas de água de superfície associadas, por 
deterioração da qualidade química e ecológica, 
resultante da alteração do contributo das águas 
subterrâneas para o caudal dos rios) 

+ 

Reforço de medidas associadas às massas de água 
subterrâneas, especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água superficial + (em análise) 

Afetação de ecossistemas terrestres dependentes + 
Medidas de reforço e recuperação de vegetação 
ripícola. 
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Tipo de MA 
Design
ação 

da MA 
Código da MA 

Avaliação 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Estado 
em 

2030 

Diminuição do caudal das massas de água 
superficiais interiores, nomeadamente ribeiras, 
devido a fenómenos extremos associados ao 
aumento da temperatura média e diminuição da 
precipitação 

++ 

Reforço de medidas associadas às massas de água 
subterrâneas, especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Ocorrência de fenómenos extremos de 
precipitação intensa traduzidos em 
Cheias/Inundações nas massas de água da 
tipologia “Rios” e “Lagos” 

+ 

Medidas de reforço e recuperação de vegetação 
ripícola. Estudos aprofundados sobre as zonas de risco 
de cheias, para fundamentação de medidas delimitação 
e condicionamento / limitação de usos dessas áreas. 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão dos solos, promovendo um 
empobrecimento das margens das massas de 
água superficiais da tipologia “Rios”, como 
consequência do aumento de episódios de 
precipitação intensa 

+ 

Medidas de reforço e recuperação de vegetação 
ripícola. Estudos aprofundados sobre as zonas de risco 
de erosão, para fundamentação de medidas delimitação 
e condicionamento / limitação de usos dessas áreas. 

Redução das zonas húmidas + 
Medidas que permitam encaminhamento e retenção de 
água das chuvas para, e, nas zonas húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das espécies 
exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por substituição 
de espécies e aumento da produtividade global 
dos ecossistemas 

+ 

Medidas de reforço e recuperação de vegetação 
ripícola. Reforço de medidas associadas às massas de 
água subterrâneas, especificamente ao seu estado 
quantitativo. 

Superficiais 
Costeiras 

Flores – 
Pouco 
profunda
s1 

 PT09FLOCPP1 Bom Bom Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação como 
consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de planeamento e 
gestão para as zonas costeiras; Restrição do 
uso/ocupação na zona costeira com maior risco de 
erosão, galgamento e inundação. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; Reforço do 
tratamento das águas de lastro do barco e navios 
(mercadorias e passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no oceano, 
contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. Incentivo 
à utilização de fontes de energia renováveis  
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Tipo de MA 
Design
ação 

da MA 
Código da MA 

Avaliação 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Estado 
em 

2030 

Aumento do nível médio das águas do mar, que 
poderá conduzir a uma readaptação das zonas 
intertidais costeiras 

++ 

Intensificação das ações de monitorização das zonas 
intertidais (fauna, flora e hidromorfologia) 

Alteração das condições hidromofológicas na 
zona costeira resultante do aumento do número 
de infraestruturas de defesa costeira como 
medida de adaptação às alterações climáticas 

++ 
Conceção e construção de infraestruturas de defesa 
costeira baseadas na natureza. 

Flores – 
Interméd
ias1 

 PT09FLOCI1 Bom Bom Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação como 
consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de planeamento e 
gestão para as zonas marinhas; Restrição do 
uso/ocupação das zonas com maior probabilidade de 
passagem de tempestades. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; Reforço do 
tratamento das águas de lastro do barco e navios 
(mercadorias e passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no oceano, 
contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. Incentivo 
à utilização de fontes de energia renováveis  

Subterrâneas 

Massa 
de água 
Superior 

PT09FLOGWSUP
1 

Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água. 

Modificação da interação entre água subterrânea 
e água de superfície (com eventual 
incumprimento dos objetivos ambientais das 
massas de água de superfície associadas, por 
deterioração da qualidade química e ecológica, 
resultante da alteração do contributo das águas 
subterrâneas para o caudal dos rios) 

+ Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; Limitação 
da utilização de fertilizantes e da carga pecuária nas 
zonas de maior vulnerabilidade à poluição; Melhoria da 
gestão da água subterrânea; Utilização eficiente da 
água 

Afetação de ecossistemas terrestres dependentes    + Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água 

Massa 
de água 
Inferior 

PT09FLOGWINF Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 
eficiente da água. 
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Tipo de MA 
Design
ação 

da MA 
Código da MA 

Avaliação 
Estado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto 
(Objetivos Ambientais) 

Potenciais pressões associadas às AC 
(designação / tipo de pressão) 

Evolução 
das 

pressões 
associadas 

às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado 

em 2021 
Estado 

em 2027 

Estado 
em 

2030 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; Limitação 
da utilização de fertilizantes e da carga pecuária nas 
zonas de maior vulnerabilidade à poluição; Melhoria da 
gestão da água subterrânea; Utilização eficiente da 
água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água subterrânea 
nas zonas costeiras + Melhoria da gestão da água subterrânea; Utilização 

eficiente da água 

Legenda: Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à avaliação do estado das massas de água superficiais 
interiores, superficiais de transição e subterrâneas.; N.A. – Não Aplicável. 

 

Quadro 5.3.33 | Evolução das pressões associadas às AC e potenciais respostas às mesmas, para a ilha do Corvo 

Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da 
MA 

Avaliação 
doestado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) Potenciais pressões associadas às AC 

(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Superficial 
Interior 

Lagoa do 
Caldeirão 

 PT09CORL001 Bom Bom Bom Bom 

Aumento do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, resultantes de eventos 
de precipitação extremos 

+ 
Medidas de reflorestação da bacia hidrográfica. 

Diminuição do volume de água armazenado nas 
massas de água superficiais interiores, 
nomeadamente lagoas, como resultado da 
alteração dos regimes torrenciais e aumento da 
temperatura, com consequências 
nomeadamente ao nível da quantidade e 
qualidade da água 

++ 
Medidas que permitam encaminhamento de água 
das chuvas para as lagoas. 

Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes ++ 

Medidas que permitam encaminhamento de água 
das chuvas para as lagoas. Recuperação e 
conservação das zonas e ecossistemas 
adjacentes. 

Aumento do risco de eutrofização ++ 

Medidas que permitam encaminhamento de água 
das chuvas para as lagoas. Medidas do PGRH 
previstas para a identificação, caraterização e 
eliminação / minimização das fontes de poluição 
tópica e difusa. 
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Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da 
MA 

Avaliação 
doestado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) Potenciais pressões associadas às AC 

(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Redução das zonas húmidas 

++ 

Medidas que permitam encaminhamento e 
retenção de água das chuvas para, e, nas zonas 
húmidas. 

Aumento do número de espécies exóticas e 
invasoras em resultado do alargamento da sua 
área de distribuição natural motivado pelo 
aquecimento global e aumento de vias de 
introdução de espécies não indígenas (aumento 
do fluxo turístico e comercial com o exterior da 
Região) 

+ 
Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 

Modificação das cadeias tróficas, por 
substituição de espécies e aumento da 
produtividade global dos ecossistemas 

++ 

Medidas de contenção da distribuição das 
espécies exóticas já instaladas. 
Reforço das medidas de controlo à importação de 
novas espécies. 
Recuperação e conservação das zonas e 
ecossistemas adjacentes. 

Superficiais 
Costeiras 

Corvo – 
Pouco 
Profundas1 

 PT09CORCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação como 
consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas costeiras; 
Restrição do uso/ocupação na zona costeira com 
maior risco de erosão, galgamento e inundação. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro do 
barco e navios (mercadorias e passageiros); 
Reforço do controlo de entras e saídas das 
marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no oceano, 
contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 
Incentivo à utilização de fontes de energia 
renováveis  

Aumento do nível médio das águas do mar, que 
poderá conduzir a uma readaptação das zonas 
intertidais costeiras 

++ 

Intensificação das ações de monitorização das 
zonas intertidais (fauna, flora e hidromorfologia) 

Alteração das condições hidromofológicas na 
zona costeira resultante do aumento do número 
de infraestruturas de defesa costeira como 
medida de adaptação às alterações climáticas 

++ 
Conceção e construção de infraestruturas de 
defesa costeira baseadas na natureza. 

Corvo – 
Intermédias1 

 PT09CORCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação como 
consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de 
planeamento e gestão para as zonas marinhas; 
Restrição do uso/ocupação das zonas com maior 
probabilidade de passagem de tempestades. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da ++ 

Intensificação das ações de monitorização; 
Reforço do tratamento das águas de lastro do 



 

                          125 

 

PGRH-AÇORES 2022-2027 
Relatório Técnico | Objetivos 

Tipo de MA 
Designação 
da MA 

Código da 
MA 

Avaliação 
doestado 

2010/2012; 
2018* 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) Potenciais pressões associadas às AC 

(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e 
adaptação Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

água do mar barco e navios (mercadorias e passageiros); 
Reforço do controlo de entras e saídas das 
marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em 
consequência da absorção do CO2 no oceano, 
contribuindo para a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. 
Incentivo à utilização de fontes de energia 
renováveis  

Subterrâneas 
Vulcão da 
Caldeira 

PT09CORGWVC Bom Bom Bom Bom 

Alteração do valor e padrão de recarga dos 
aquíferos, nomeadamente pela redução das 
zonas húmidas, entre outros + 

Melhoria da gestão da água subterrânea; 
Utilização eficiente da água. 

Alteração do risco de poluição da água 
subterrânea face a fontes tópicas e difusas + 

Generalização das boas práticas agrícolas; 
Limitação da utilização de fertilizantes e da carga 
pecuária nas zonas de maior vulnerabilidade à 
poluição; Melhoria da gestão da água 
subterrânea; Utilização eficiente da água 

Avanço da interface água doce-água salgada, 
com aumento da salinização da água 
subterrânea nas zonas costeiras + Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 
Afetação de ecossistemas terrestres 
dependentes    + Melhoria da gestão da água subterrânea; 

Utilização eficiente da água 

Legenda: * Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à avaliação do estado das massas de água superficiais 
interiores, superficiais de transição e subterrâneas. 

 

Quadro 5.3.34 | Evolução das pressões associadas às AC e potenciais respostas às mesmas, para massas de água profundas 

Tipo de MA 
Designação 

da MA 
Código 
da MA 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) Potenciais pressões associadas às AC 

(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e adaptação 
Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Superficiais 
Costeiras 

Grupo 
Oriental – 
Profundas1 

 
PT09ORI
CP1 

Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação como 
consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de planeamento e 
gestão para as zonas marinhas; Restrição do 
uso/ocupação das zonas com maior probabilidade de 
passagem de tempestades. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; Reforço do 
tratamento das águas de lastro do barco e navios 
(mercadorias e passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 
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Tipo de MA 
Designação 

da MA 
Código 
da MA 

Avaliação do 
Estado 

2010/2012 

Evolução do Estado Previsto (Objetivos 
Ambientais) Potenciais pressões associadas às AC 

(designação / tipo de pressão) 

Evolução das 
pressões 

associadas 
às AC 

Potenciais respostas para minimização e adaptação 
Estado em 

2021 
Estado em 

2027 
Estado em 

2030 

Aumento da acidificação do mar em consequência 
da absorção do CO2 no oceano, contribuindo para 
a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. Incentivo à 
utilização de fontes de energia renováveis  

Triangulo – 
Profundas1 

 
PT09TRI
CP1 

Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação como 
consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de planeamento e 
gestão para as zonas marinhas; Restrição do 
uso/ocupação das zonas com maior probabilidade de 
passagem de tempestades. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; Reforço do 
tratamento das águas de lastro do barco e navios 
(mercadorias e passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em consequência 
da absorção do CO2 no oceano, contribuindo para 
a redução do PH. 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. Incentivo à 
utilização de fontes de energia renováveis  

Corvo e 
Flores – 
Profundas1 

 
PT09OCI
CP1 

Excelente Excelente Excelente Excelente 

Aumento dos fenómenos relacionados com a 
erosão costeira, galgamento e inundação como 
consequência do aumento de tempestades e 
ciclones 

+ 

Melhoria da implementação de ações de planeamento e 
gestão para as zonas marinhas; Restrição do 
uso/ocupação das zonas com maior probabilidade de 
passagem de tempestades. 

Aumento número de espécies exóticas em 
resultado do aumento da temperatura média da 
água do mar ++ 

Intensificação das ações de monitorização; Reforço do 
tratamento das águas de lastro do barco e navios 
(mercadorias e passageiros); Reforço do controlo de 
entras e saídas das marinas de recreio. 

Aumento da acidificação do mar em consequência 
da absorção do CO2 no oceano, contribuindo para 
a redução do PH 

+ 

Generalização das boas práticas ambientais. Incentivo à 
utilização de fontes de energia renováveis  
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5.3.5 | Síntese dos Objetivos Ambientais 

O Quadro 5.3.35 apresenta uma síntese dos objetivos ambientais para o PGRH-Açores 2022-2027. 

Quadro 5.3.35 | Síntese dos Objetivos Ambientais referentes ao PGRH-Açores 2022-2027 

Código do 
Objetivo 

Designação do Objetivo 

RH9_OA_001 Massas de água em que o estado Bom deveria ter sido mantido ou melhorado até 2015 

RH9_OA_003 Massas de água em que o estado Bom deverá ser atingido até 2021 

RH9_OA_004 Massas de água em que se prevê que o estado Bom seja atingido em 2027 

RH9_OA_005 Massas de água em que não é expectável que o estado Bom seja atingido até 2027* 

Notas: No que concerne ao objetivo ambiental RH9_OA_002 – Massas de água em que o estado Bom deveria ter sido atingido até 
2015, considerado nos ciclos anteriores, apesar de estar previsto como um dos objetivos ambientais na Lei da água (e DQA), já não 
faz sentido considerá-lo no período a que se refere o presente PGRH-Açores 2022-2027, uma vez que esse primeiro horizonte para 
cumprimento do Bom estado já foi ultrapassado e que neste ciclo todas as massas de água que não atingiram ainda o Bom estado, 
estão previstas no objetivos RH9_OA_003, RH9_OA_004 e RH9_OA_005; 

 * Novo objetivo ambiental proposto quando se prevê que as massas de água não conseguem atingir o Bom estado até 2027 - 
Derrogação. 

 

O Quadro 5.3.36 e a Figura 5.3.7 apresentam a síntese da perspetiva de evolução do cumprimento dos objetivos 

ambientais (ou seja, o “Bom Estado” das massas de água) da RH9. 
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Quadro 5.3.36 | Cumprimento dos objetivos ambientais, por ilha 

Ilha 
Ciclos 
PGRH 

Número de Massas de Água a atingir o Bom/Excelente estado  

Evolução do 
Estado 

Observações 
Distância ao 

Cumprimento 
dos objetivos 

Avaliação do Estado* 
Evolução do Estado Previsto 

(Objetivos Ambientais) 
 

 

2009/2010 2012/2013 2018 2015 2021 2027 
Não 

expectável 
até 2027 

Total 

Santa Maria 

2009-2015 8 - - 0 1 0 0 9 

 

- Houve alteração da 
previsão do alcance do 
estado Bom de 2021 para 
2027 para a massa de 
água Ribeira de São 
Francisco; 

- O número de massas de 
água é menor em 
consequência da 
redelimitação das massas 
de água subterrâneas. 

 

20% 

2016-2021 8 - - 0 1 0 0 9 

2022-2027 4 - - 0 0 1 0 5 

São Miguel 

2009-2015 18 - - 2 7 5 0 32 

 

- Houve o agravamento do 
estado da massa de água 
Lagoa Azul face ao Bom 
estado já registado 
anteriormente, passando a 
Razoável; 

- O número de massas de 
água é menor em 
consequência da 
redelimitação das massas 
de água subterrâneas. 

 

43% 

2016-2021 18 - - 1 5 6 0 30 

2022-2027 17 - - 0 2 7 4 30 

Santa Maria + São 
Miguel 

2009-2015 1 - - 0 0 0 0 1 

 
[Sem alterações]  

0% 

2016-2021 1 - - 0 0 0 0 1 

2022-2027 1 - - 0 0 0 0 1 

Terceira 
2009-2015 15 - - 0 0 0 0 15 

 

- O número de massas de 
água é menor em 
consequência da 
redelimitação das massas 

 

0% 2016-2021 15 - - 0 0 0 0 15 
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Ilha 
Ciclos 
PGRH 

Número de Massas de Água a atingir o Bom/Excelente estado  

Evolução do 
Estado 

Observações 
Distância ao 

Cumprimento 
dos objetivos 

Avaliação do Estado* 
Evolução do Estado Previsto 

(Objetivos Ambientais) 
 

 

2009/2010 2012/2013 2018 2015 2021 2027 
Não 

expectável 
até 2027 

Total 

2022-2027 9 - - 0 0 0 0 9 de água subterrâneas. 

Graciosa 

2009-2015 11 - - 0 1 0 0 12 

 

- Houve alteração da 
previsão do alcance do 
estado Bom de 2021 para 
2027, da massa de água 
Plataforma de Santa Cruz 
- Guadalupe; 

- O número de massas de 
água é menor em 
consequência da 
redelimitação das massas 
de água subterrâneas. 

 

17% 

2016-2021 11 - - 0 1 0 0 12 

2022-2027 5 - - 0 0 1 0 6 

São Jorge 

2009-2015 6 - - 0 2 0 0 8 

 

- Houve o agravamento da 
massa de água Lagoa dos 
Cubres - Oeste; 

- O número de massas de 
água é menor em 
consequência da 
redelimitação das massas 
de água subterrâneas. 

 

14% 

2016-2021 6 2 - 0 0 0 0 8 

2022-2027 6 -  0 0 1 0 7 

Pico 

2009-2015 7 - - 1 5 0 0 13 

 

- Houve uma melhoria da 
massa de água Lagoa 
Rosada,  

- O número de massas de 
água é menor em 
consequência da 
redelimitação das massas 
de água subterrâneas. 

 

17% 

2016-2021 7 1 - 1 4 0 0 13 

2022-2027 7 -  1 0 4 0 12 

Faial 2009-2015 11 - - 0 0 0 0 11 

 

- O número de massas de 
água é menor em  
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Ilha 
Ciclos 
PGRH 

Número de Massas de Água a atingir o Bom/Excelente estado  

Evolução do 
Estado 

Observações 
Distância ao 

Cumprimento 
dos objetivos 

Avaliação do Estado* 
Evolução do Estado Previsto 

(Objetivos Ambientais) 
 

 

2009/2010 2012/2013 2018 2015 2021 2027 
Não 

expectável 
até 2027 

Total 

2016-2021 10 - - 0 0 0 0 10 consequência da 
redelimitação das massas 
de água subterrâneas. 

0% 

2022-2027 4 - - 0 0 0 0 4 

Faial + São Jorge 
+ Pico 

2009-2015 1 - - 0 0 0 0 1 

 
[Sem alterações]  

0% 

2016-2021 1 - - 0 0 0 0 1 

2022-2027 1 - - 0 0 0 0 1 

Flores 

2009-2015 10 - - 1 1 1 0 13 

 

- Houve agravamento do 
estado de duas massas de 
água,  

- O número de massas de 
água é menor em 
consequência da 
redelimitação das massas 
de água subterrâneas. 

 

36% 

2016-2021 9 - - 1 0 2 0 12 

2022-2027 7 - - 0 2 0 2 11 

Corvo 

2009-2015 5 - - 0 0 0 0 5 

 

- Houve alteração do 
estado Bom da Lagoa do 
Caldeirão para razoável; 

- O número de massas de 
água é menor em 
consequência da 
redelimitação das massas 
de água subterrâneas. 

 

20% 

2016-2021 5 - - 0 0 0 0 5 

2022-2027 3 - - 0 1 0 0 4 

Flores + Corvo 

2009-2015 1 - - 0 0 0 0 1 

 
[Sem alterações]  

0% 

2016-2021 1 - - 0 0 0 0 1 

2022-2027 1 - - 0 0 0 0 1 

Total 
2009-2015 94 - - 4 17 6 0 121 

 

- No cômputo geral houve 
um aumento de massas de 
água com prorrogação ou 

 

27% 2016-2021 92 3 - 3 11 8 0 117 
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Ilha 
Ciclos 
PGRH 

Número de Massas de Água a atingir o Bom/Excelente estado  

Evolução do 
Estado 

Observações 
Distância ao 

Cumprimento 
dos objetivos 

Avaliação do Estado* 
Evolução do Estado Previsto 

(Objetivos Ambientais) 
 

 

2009/2010 2012/2013 2018 2015 2021 2027 
Não 

expectável 
até 2027 

Total 

2022-2027 65 - - 1 5 14 6 91 

derrogação do seu estado; 

- O número de massas de 
água é menor em 
consequência da 
redelimitação das massas 
de água subterrâneas. 

Total 2022-
2027 em % 

71% - - 1% 6% 15% 7% 100%   

Legenda: * Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à avaliação do estado das massas de água superficiais 
interiores, superficiais de transição e subterrâneas, para o PGRH-Açores 2022-2027. 

 

Evolução 
   

Agravamento do Estado das 
Massas de Água 

Manutenção do Estado das 
Massas de Água 

Melhoria do Estado das 
Massas de Água 

Distância 
   

100% aos 50% ao cumprimento 
do Bom/Excelente estado 

50% ao 1% ao cumprimento 
do Bom/Excelente estado 

0% ao cumprimento do 
Bom(Excelente estado 
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Figura 5.3.7 | Cumprimento dos objetivos ambientais definidos nos horizontes 2015, 2021 e 2027 e pós 2027. 

 

Verifica-se, assim, que atualmente aproximadamente 73% das massas de água se encontram em Bom estado ou 

superior, cerca de 5% prevê-se que atinjam o Bom estado em 2021, 15% prevê-se que atinjam em 2027 e 7% não é 

expectável que atinjam o Bom estado até 2027. 

Em síntese, tendo em consideração o estado das massas de água, as pressões identificadas, os cenários obtidos e as 

medidas previstas para este ciclo de planeamento, prevê-se que apenas seis (6 massas de água; 7%) das 91 massas 

de água da RH9 não atinjam o Bom estado durante o período de vigência do presente PGRH-Açores 2022-2027, 

correspondendo todas a massas de água superficiais interiores da categoria “lagos”.  

As Figuras 5.3.7 a 5.3.60 apresentam espacialmente os Objetivos Ambientais definidos para todas as massas de água. 

O Anexo 5.3.II apresenta uma síntese global dos objetivos ambientais, respetivos prazos e prorrogações associados a 

cada massa de água, bem como uma síntese do número de massas de água associadas a zonas protegidas por ilha. 

No Anexo 5.3.III é apresentada uma análise complementar às zonas protegidas associadas às massas de água e o 

Anexo 5.3.IV inclui as Fichas dos Objetivos do PGRH-Açores 2022-2027, onde é sistematizada toda a informação 

associada a cada um dos objetivos do Plano. 

73%

5%

15%

7%

2015

2021

2027

Pós 2027
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Síntese dos Objetivos Ambientais para 2021 

 

Figura 5.3.8 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais “Ribeiras” da ilha de Santa Maria no ano 2021. 

 

 

 
Figura 5.3.9 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha de Santa Maria no ano 2021. 

 



 

134         
 

  

PGRH-AÇORES 2022-2027 
Relatório Técnico | Objetivos 

 
Figura 5.3.10 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais “Ribeiras” e “Lagoas” da ilha de São Miguel no ano 2021. 

 

 
Figura 5.3.11 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha de São Miguel no ano 2021. 
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Figura 5.3.12 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais costeiras da ilha de São Miguel e Santa Maria (Grupo Oriental) no ano 2021. 

 

 
Figura 5.3.13 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha Terceira no ano 2021. 
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Figura 5.3.14 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha Graciosa no ano 2021. 

 

 

 
Figura 5.3.15 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais de transição da ilha de São Jorge no ano 2021. 
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Figura 5.3.16 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha de São Jorge no ano 2021. 

 

 

 
Figura 5.3.17 | Síntese do estado provável para as massas de superficiais “Lagoas” da ilha do Pico no ano 2021. 
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Figura 5.3.18 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha do Pico no ano 2021. 

 

 
Figura 5.3.19 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha do Faial no ano 2021. 
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Figura 5.3.20 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais costeiras das ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial (Grupo Central) no ano 2021. 

 

 

Figura 5.3.21 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais “Ribeiras” e “Lagoas” da ilha das Flores no ano 2021. 
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Figura 5.3.22 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha das Flores no ano 2021. 

 

 

 
Figura 5.3.23 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais “Lagoas” da ilha do Corvo no ano 2021. 
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Figura 5.3.24 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha do Corvo no ano 2021. 

 

 

 
Figura 5.3.25 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais costeiras da ilha das Flores e da ilha do Corvo (Grupo Ocidental) no ano 2021. 

 

 

  



 

142         
 

  

PGRH-AÇORES 2022-2027 
Relatório Técnico | Objetivos 

Síntese dos Objetivos Ambientais para 2027 

 

 

Figura 5.3.26 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais “Ribeiras” da ilha de Santa Maria no ano 2027. 

 

 

Figura 5.3.27 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha de Santa Maria no ano 2027. 
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Figura 5.3.28 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais “Ribeiras” e “Lagoas” da ilha de São Miguel no ano 2027. 
 

 

 

Figura 5.3.29 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha de São Miguel no ano 2027. 
 

 



 

144         
 

  

PGRH-AÇORES 2022-2027 
Relatório Técnico | Objetivos 

 

Figura 5.3.30 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais costeiras da ilha de São Miguel e Santa Maria (Grupo Oriental) no ano 2027. 
 

 

 

Figura 5.3.31 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha Terceira no ano 2027. 
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Figura 5.3.32 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha Graciosa no ano 2027. 
 
 

 

Figura 5.3.33 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais de transição da ilha de São Jorge no ano 2027. 
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Figura 5.3.34 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas no ano 2027. 
 

 

 

Figura 5.3.35 | Síntese do estado provável para as massas de superficiais “Lagoas” da ilha do Pico no ano 2027. 
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Figura 5.3.36 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha do Pico no ano 2027. 

 

 

Figura 5.3.37 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha do Faial no ano 2027. 
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Figura 5.3.38 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais costeiras das ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial (Grupo Central) no ano 2027. 

 

 

 

Figura 5.3.39 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais “Ribeiras” e “Lagoas” da ilha das Flores no ano 2027. 

 

 



 

                                                                                                                   

                       149 
    

PGRH-AÇORES 2022-2027 
Relatório Técnico | Objetivos 

 

Figura 5.3.40 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha das Flores no ano 2027. 

 

 

Figura 5.3.41 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais “Lagoas” da ilha do Corvo no ano 2027. 
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Figura 5.3.42 | Síntese do estado provável para as massas de água subterrâneas da ilha do Corvo no ano 2027. 

 

 

 

Figura 5.3.43 | Síntese do estado provável para as massas de água superficiais costeiras da ilha das Flores e da ilha do Corvo (Grupo Ocidental) no ano 2027. 
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| Anexo 5.3.I | Referenciais Estratégicos – Síntese 
Quadro A.5.3.1 | Referenciais Estratégicos e respetivos objetivos 

Referenciais 
Estratégicos 

Objetivos 

Âmbito Internacional 

Política Agrícola 
Comum 

Objetivos 

- Apoiar os agricultores e melhorar a produtividade do setor agrícola, garantindo um abastecimento estável de alimentos 
a preços acessíveis; 

- Assegurar um nível de vida digno aos agricultores europeus; 

- Ajudar na luta contra as alterações climáticas e na gestão sustentável dos recursos naturais; 

- Conservar o espaço e as paisagens rurais em toda a UE  

- Dinamizar a economia rural promovendo o emprego na agricultura, nas indústrias agroalimentares e nos setores afins 

Âmbito Nacional 

Estratégia Nacional de 
Gestão Integrada da 
Zona Costeira (ENGIZC) 

Opções estratégicas 

i) Um modelo de ordenamento e desenvolvimento da zona costeira que articule as dinâmicas socioeconómicas com as 
ecológicas na utilização dos recursos e na gestão de riscos (abordagem ecossistémica); 

ii) Um modelo institucional alicerçado na articulação de competências baseada na co-responsabilização institucional e 
no papel coordenador de uma entidade de âmbito nacional; e 

iii) Um modelo de governança assente na cooperação público-privado, que aposte na convergência de interesses 
através do estabelecimento de parcerias, da co-responsabilização e da partilha de riscos. 

 

Objetivos transversais: 

i) Desenvolver a cooperação internacional; 

ii) Reforçar e promover a articulação institucional e a coordenação de políticas e instrumentos; 

iii) Desenvolver mecanismos e redes de monitorização e observação; 

iv) Promover a informação e a participação pública. 

 

Objetivos temáticos 

i) Conservar e valorizar os recursos e o património natural, cultural e paisagístico; 

ii) Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactes de natureza ambiental, social e económica; 

iii) Promover o desenvolvimento sustentável de atividades geradoras de riqueza e que contribuam para a valorização de 
recursos específicos da zona costeira; 

iv) Aprofundar o conhecimento científico sobre os sistemas, os ecossistemas e as paisagens costeiros. 

Estratégia Nacional para 
a Conservação da 
Natureza e 
Biodiversidade (ENCNB) 

A ENCNB 2030 constitui um documento de referência das políticas de ambiente para reduzir a 
perda de biodiversidade, tendo subjacente os compromissos internacionais e nacionais assumidos 
no âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, do Plano Estratégico da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica e da Estratégia da União Europeia para a Biodiversidade. 

O contexto em que a ENCNB 2030 é desenvolvida é marcado por três apostas que moldam a 
política de ambiente: 

a) A descarbonização da economia, tendo em vista a convergência com o propósito de combate às 
alterações climáticas e redução do seu efeito a nível global; 

b) A economia circular, promovendo a maior eficiência dos processos produtivos e de consumo, 
reduzindo a utilização de recursos naturais e o seu desperdício nos processos de consumo; 

c) A valorização do território, adotando modelos de desenvolvimento que se diferenciem pela 
combinação de características singulares que o país apresenta e que são a sua marca única e 
intransponível. 

A ENCNB apresenta três objetivos principais: 

- Conservar a Natureza e a diversidade biológica, incluindo os elementos notáveis da geologia, 
geomorfologia e paleontologia;  

- Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos;  

- Contribuir para a prossecução dos objetivos visados pelos processos de cooperação internacional 
na área da conservação da Natureza em que Portugal está envolvido, designadamente a 
conservação da biodiversidade, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e 
equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. 

Estratégia Nacional para 
o Mar 2021-2030 (ENM 
2021-2030) 

Objetivos Estratégicos 

OE1. Combater as Alterações Climáticas e a Poluição e Restaurar os Ecossistemas  

OE2. Fomentar o Emprego e a Economia Azul Circular e Sustentável  

OE3. Descarbonizar a Economia e Promover as Energias Renováveis e Autonomia Energética  

OE4. Apostar na Garantia da Sustentabilidade e Segurança alimentar  
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Referenciais 
Estratégicos 

Objetivos 

OE5. Facilitar o Acesso a Água Potável  

OE6. Promover a Saúde e Bem Estar  

OE7. Estimular o Conhecimento Científico, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação azul  

OE8. Incrementar a Educação, Formação, a Cultura e Literacia do Oceano  

OE9. Incentivar a Reindustrialização e Capacidade Produtiva e Digitalizar o Oceano  

OE10. Garantir a Segurança, Soberania, Cooperação e Governação  

Plano Nacional da Água 

Objetivos estratégicos 

1) Garantir bom estado/bom potencial de todas as massas de água, superficiais, subterrâneas, costeiras e de transição, 
evitando qualquer degradação adicional; 

2) Assegurar disponibilidade de água numa base sustentável para as populações, as atividades económicas e os 
ecossistemas; 

3) Aumentar a eficiência da utilização da água, reduzindo a pegada hídrica das atividades de produção e consumo e 
aumentando a produtividade física e económica da água; 

4) Proteger e restaurar os ecossistemas naturais, por forma a garantir a conservação do capital natural e assegurar a 
provisão dos serviços dos ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas terrestres deles dependentes; 

5) Promover a resiliência e adaptabilidade dos sistemas hídricos, naturais e humanizados, para minimizar as 
consequências de riscos associados a alterações climáticas, fenómenos meteorológicos extremos e outros eventos. 

Objetivos de gestão e governança 

1) Assegurar a compatibilização da estratégia de desenvolvimento nacional e das políticas públicas setoriais com a política 
da água; 

2) Capacitar a administração pública, e em particular os agentes envolvidos na gestão da água, reforçando e adequando o 
modelo de organização institucional para a gestão da água e garantido as necessárias competências técnicas e 
administrativas para o seu eficaz funcionamento; 

3) Reforçar e operacionalizar um sistema de monitorização (e interpretação) que permita avaliar as disponibilidades e 
consumos de água, o estado das massas de água e a evolução das pressões; 

4) Organizar um novo sistema de gestão de informação que permita disponibilizar em tempo útil e de uma forma expedita 
o conhecimento atualizado sobre os recursos hídricos para satisfazer as necessidades dos diferentes agentes do setor e 
das partes interessadas; 

5) Promover a sustentabilidade económica na gestão da água, nomeadamente através da aplicação do princípio do 
poluidor/utilizador -pagador, promovendo a prática da avaliação económica, a adoção de soluções eficientes e a definição 
e implementação de instrumentos que visem internalização de custos associados às utilizações da água salvaguardando 
aspetos de equidade; 

6) Assegurar uma adequada gestão dos ativos, garantindo a manutenção e otimização de infraestruturas e a boa 
qualidade dos serviços de águas; 

7) Definir um modelo de gestão e acompanhamento que resulte numa avaliação contínua do grau de execução e da 
eficácia das ações propostas, num quadro de responsabilização transparente dos agentes envolvidos na cadeia de valor 
das medidas programadas; 

8) Promover a sensibilização e informação do público para as questões da água e incentivar uma cidadania e participação 
ativa do público nas atividades de gestão da água; 

9) Assegurar o cumprimento da Convenção sobre a Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das 
Águas das Bacias Hidrográficas Luso -Espanholas e outros compromissos internacionais assumidos por Portugal no 
domínio da gestão de recursos hídricos, da proteção da natureza e do ambiente. 

Programa Nacional para 
o Uso Eficiente da Água 
(2012-2020) 

Objetivos gerais: 

- Melhorar a eficiência de utilização da água, sem pôr em causa as necessidades vitais e a qualidade de vida das 
populações, bem como o desenvolvimento do país, tendo como objetivos complementares a redução da poluição das 
massas de água e a redução do consumo de energia; 

- Promover o Uso Eficiente da Água em Portugal, contribuindo para a minimização dos riscos decorrentes da carência de 
água em situação hídrica normal, potenciada durante os períodos de seca; 

- Contribuir para a consolidação de uma nova cultura da água em Portugal que valorize de forma crescente este recurso, 
atribuindo-lhe a importância devida no desenvolvimento humano e económico e contribuindo para a preservação do meio 
natural, numa ótica de desenvolvimento sustentável. 

 

Objetivos estratégicos: 

- Criar uma atitude duradoura de preservação da água junto dos cidadãos e, em particular, na população infantil e juvenil, 
como garante do potencial transformador de comportamentos; 

- Criar uma consciência nos cidadãos em geral e em particular nos gestores dos sistemas de abastecimento de água, 
quanto à importância do uso eficiente da água; 

- Habilitar e capacitar os agentes responsáveis pela conceção e gestão dos sistemas de abastecimentos e dos 
equipamentos, através da produção e disponibilização de ferramentas de informação e de suporte à formação; 

- Eliminar os desperdícios de água e reduzir a níveis aceitáveis as perdas de água nos sistemas, dando prioridade para os 
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Referenciais 
Estratégicos 

Objetivos 

que são potencialmente mais significativos (sistemas de natureza pública e/ou coletiva); 

- Promover iniciativas concretas com base em parcerias entre entidades públicas e/ou privadas; 

- Garantir a avaliação periódica e sistemática das ações que permitam conhecer a evolução do PNUEA. 

Programa de Ação para 
a Adaptação às 
Alterações Climáticas (P 
-3AC) 

O P -3AC visa a concretização do 2.º objetivo da ENAAC – Implementar medidas de adaptação – particularmente ao 
nível de intervenções físicas com impacto direto no território. 

Linha de ação de caráter transversal: 

1. Prevenção de incêndios rurais — intervenções estruturantes em áreas agrícolas e florestais 

2. Implementação de técnicas de conservação e de melhoria da fertilidade do solo 

3. Implementação de boas práticas de gestão de água na agricultura, na indústria e no setor urbano para prevenção 
dos impactos decorrentes de fenómenos de seca e escassez 

4. Aumento da resiliência dos ecossistemas, espécies e habitats aos efeitos das alterações climáticas 

5. Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao aumento da temperatura máxima 

6. Prevenção da instalação e expansão de espécies exóticas invasoras, de doenças transmitidas por vetores e de 
doenças e pragas agrícolas e florestais 

7. Redução ou minimização dos riscos associados a fenómenos de cheia e de inundações 

8. Aumento da resiliência e proteção costeira em zonas de risco elevado de erosão e de galgamento e inundação 

9. Desenvolvimento de ferramentas de suporte à decisão, de ações de capacitação e sensibilização 

Alteração do Programa 
Nacional de Política de 
Ordenamento do 
Território 

Desafios Territoriais, subdivididos em 15 opções estratégicas de base territorial: 

D1 Gerir os recursos naturais de forma sustentável 

1.1. Valorizar o capital natural 

1.2. Promover a eficiência do metabolismo regional e urbano 

1.3. Aumentar a resiliência socioecológica 

D2 Promover um sistema urbano policêntrico 

2.1. Afirmar as metrópoles e as principais cidades como motores de internacionalização e de competitividade externa 

2.2. Reforçar a cooperação interurbana e rural-urbana como fator de coesão interna 

2.3. Promover a qualidade urbana 

D3 Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial 

3.1. Aumentar a atratividade populacional, a inclusão social, e reforçar o acesso aos serviços de interesse geral 

3.2. Dinamizar os potenciais locais e regionais e o desenvolvimento rural face à dinâmica de globalização 

3.3. Promover o desenvolvimento transfronteiriço 

D4 Reforçar a conetividade interna e externa 

4.1. Otimizar as infraestruturas ambientais e a conetividade ecológica 

4.2. Reforçar e integrar redes de acessibilidades e de mobilidade 

4.3. Dinamizar as redes digitais 

D5 Promover a governança territorial 

5.1. Reforçar a descentralização de competências e a cooperação intersectorial e multinível 

5.2. Promover redes colaborativas de base territorial 

5.3. Aumentar a Cultura Territorial 

Âmbito Regional 

Plano Regional de 
Ordenamento do 
Território dos Açores 
(PROTA) 

- Desenvolver, no âmbito regional, as opções nacionais da política de ordenamento do território e das políticas 
sectoriais traduzindo, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento económico, social e ambiental da 
Região Autónoma do Açores;  

- Formular a estratégia regional de ordenamento territorial e o sistema de referência para a elaboração de planos 
especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do território;  

- Orientar a compatibilização prospetiva das diferentes políticas sectoriais com incidência espacial, com destaque para 
o ambiente e recursos naturais, acessibilidades, transportes e logística, agricultura e desenvolvimento rural, economia, 
turismo e património cultural; 

- Introduzir a especificidade do planeamento e gestão integrada de zonas costeiras que, inerentemente, as ilhas 
constituem, tendo em conta, entre outros aspetos, a diversidade de situações de ocupação humana, os valores 
ecológicos existentes e as situações de risco identificadas;  

- Contribuir para a atenuação das assimetrias de desenvolvimento intrarregionais, atendendo às especificidades de 
cada ilha;  

- Promover a estruturação do território, definindo a configuração do sistema urbano, rede de infraestruturas e 
equipamentos, garantindo a equidade do seu acesso; bem como as áreas prioritárias para a localização de atividades 
económicas e de grandes investimentos públicos;  

- Defender o valor da paisagem, bem como o património natural e cultural enquanto elementos de identidade da região, 
promovendo a sua proteção, gestão e ordenamento, em articulação com o desenvolvimento das atividades humanas;  

- Reforçar a participação dos agentes e entidades interessadas, através da discussão e validação de opções 
estratégicas que deverão nortear a construção do modelo territorial a adotar. 
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Estratégicos 

Objetivos 

Plano Regional da 
Água  
(em processo de 
alteração) 

Linhas de Orientação Estratégica 

- Gerir a procura de água para as populações e atividades económicas, assegurando a sustentabilidade do recurso 
numa gestão articulada e integrada perante as necessidades, as disponibilidades (acessíveis) e a gestão dos efeitos 
das Alterações Climáticas; 

- Melhorar e proteger a qualidade da água; 

- Prevenir e mitigar riscos, em especial associados a fenómenos hidrológicos extremos e a atividades antropogénicas, 
bem como implementar um modelo de gestão integrada com outros instrumentos de proteção dos recursos naturais, 
com destaque para os ecossistemas e espécies terrestres e aquáticas associadas aos recursos hídricos; 

- Otimizar a implementação e aplicação do atual quadro institucional e normativo e articulá-lo, de forma tangível, com 
referenciais ao nível da conservação da natureza, da gestão do mar, e outros instrumentos de gestão territorial; 

- Promover a sustentabilidade económica e financeira dos serviços de abastecimento, saneamento e de gestão dos 
recursos hídricos; 

- Promover e otimizar os modelos de informação e de participação do cidadão; 

- Aprofundar o conhecimento dos recursos hídricos de modo a colmatar lacunas de conhecimento e otimizar a gestão. 

 

Foram considerados dois tipos de objetivos no PRA: Objetivos de Estado e Objetivos de Resposta:  

• Os Objetivos de Estado , que representam as metas de qualidade ambiental que se pretendem atingir para a Região. 
Para se atingirem os Objetivos de Estado é necessário recorrer a um conjunto de “respostas” da sociedade.  

• Os Objetivos de Resposta, que representam compromissos de resposta da sociedade, estabelecidos no sentido da 
prossecução dos Objetivos de Estado desejados. Consequentemente, os Objetivos de Resposta estão diretamente 
ligados a medidas, projetos e ações resultantes de outros instrumentos de planeamento de recursos hídricos. 

 

AT1 – Quantidade de Água 

Objetivos de Estado 

- Água Segura 

Objetivos de Resposta 

- Origens de água com perímetros de proteção implementados 

- População servida por sistemas de abastecimento 

- Perdas nos sistemas de abastecimento de água 

- Avaliação satisfatória na ocorrência de falhas no abastecimento (1) 

- Consumo urbano: atingir uma eficiência de utilização da água (3) 

- Consumo turístico: atingir uma eficiência de utilização da água (4) 

- Consumo agrícola / agropecuário: atingir uma eficiência de utilização da água (3) 

- Consumo de água na agropecuária por rede separativa 

- Reutilização de águas residuais tratadas 

- Reutilização de águas pluviais na indústria e agricultura/pecuária (m3 reutilizados / m3 recolhidos) 

- Redução do consumo de água na indústria 

- Redução dos custos ambientais e de escassez (2) 

- Planos de Gestão de Secas e Escassez regionais e setoriais (agricultura e pecuária) (2) 

- Planos de Segurança da Água (2) 

 

AT2 - Qualidade da Água 

Objetivos de Estado 

- Massas de águas superficiais interiores com Estado igual ou superior a Bom 

- Massas de água superficiais costeiras com Estado igual ou superior a Bom 

- Massas de água superficiais de transição com Estado igual ou superior a Bom 

- Massas de água subterrâneas com Estado igual ou superior a Bom 

- Qualidade trófica das lagoas 

- Qualidade das Águas Balneares 

- Qualidade ecológica de ecótipos 

- Massas de águas associadas a áreas protegidas no âmbito da RN2000 com Estado igual ou superior a Bom 

- Massas de águas associadas a Zonas Vulneráveis com Estado igual ou superior a Bom 

Objetivos de Resposta 

- População servida por sistemas de drenagem de águas residuais 

- População servida por sistemas de tratamento adequado de águas residuais 

- Redefinição das metas de atendimento dos serviços de drenagem e tratamento de águas residuais urbanas (1) 

- Tratamento de águas residuais industriais 

- Redução da aplicação de estrume animal 

- Linhas de água intervencionadas sujeitas a regime de caudais ambientais 

- Zonas sensíveis e vulneráveis definidas 
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- Classificação dos meios hídricos 

 

AT3 – Gestão de Riscos e Valorização dos Recursos Hídricos 

Objetivos de Estado 

- Bacias hidrográficas com zonas críticas à ocorrência de cheias fluviais 

- Zonas críticas à ocorrência de inundações costeiras 

- Grau de artificialização da costa 

Objetivos de Resposta 

- Bacias hidrográficas com sistemas de monitorização e alerta de cheias  

- POOC com medidas de reabilitação /renaturalização e proteção costeira definidas / implementadas  

- Diminuição do grau de artificialização da costa 

- Concelho com cadastro de infraestruturas hidráulicas georreferenciado 

- Área do domínio hídrico delimitado 

- Locais intervencionados para área de recreio e lazer 

- Exploração de extração de inertes abrangidas por plano de gestão 

- Planos de gestão de recursos hídricos elaborados 

- Vazadouros selados 

- Planos de emergência 

 

AT4 – Quadro Institucional e Normativo 

Objetivos de Resposta 

- Instrumentos de planeamento setoriais articulados com as Linhas de Orientação Estratégica e objetivos do PRA  

- Diminuição dos processos de contraordenação ambiental levantados associados a recursos hídricos 

 

AT5 – Regime Económico e Financeiro 

Objetivos de Resposta 

- Internalização dos custos totais no sistema tarifário 

- Nível de recuperação de custos nos serviços de saneamento de águas residuais 

- Implementação da Taxa de Recursos Hídricos pelas Entidades Gestoras 

- Aplicação da recuperação dos custos ambientais e de escassez pelas Entidades Gestoras 

- Aplicação de tarifários familiares para agregados familiares numerosos pelas Entidades Gestoras 

- Aplicação de tarifários especiais para situações de carência económica pelas Entidades Gestoras 

 

AT6 - Informação e Participação do Cidadão 

Objetivos de Resposta 

- Acessos ao Portal dos Recursos Hídricos 

- Reforço das ações de sensibilização/educação e formação sobre recursos hídricos 

- Organizações Não Governamentais de Ambiente ou equiparadas 

 

AT7 – Conhecimento 

Objetivos de Resposta 

- Representatividade da rede de monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas 

- Adequabilidade da rede de monitorização das massas de água superficiais e subterrâneas 

- Monitorização da qualidade da água abastecida 

- Ações de formação de Recursos Humanos  

Estratégia Regional 
para o Mar dos Açores  

(em elaboração) 

Plano de Gestão de 
Riscos de Inundações 
da Região Autónoma 
dos Açores (PGRIA) 
 

Linhas de orientação 

- Assegurar a articulação estratégica com os instrumentos de ordenamento e planeamento do território, de recursos 
hídricos e de emergência na RH9; 

- Assegurar a proteção das populações, das atividades económicas, do património natural e construído e do ambiente 
face a eventos de cheias; 

- Adotar uma abordagem preventiva para reduzir a possibilidade de ocorrência de consequências adversas de cheias; 

- Planear e operacionalizar um sistema de monitorização e alerta de cheias; 

- Sensibilizar, informar e incrementar a perceção das populações face aos riscos de ocorrência de inundações; 

- Incrementar o conhecimento específico sobre os riscos de ocorrência de inundações na RH9. 

Plano Sectorial da 
Rede Natura 2000 da 
RAA 

- Assegurar a proteção e a promoção dos valores naturais e paisagísticos; 

- Enquadrar as atividades humanas através de uma gestão racional dos recursos naturais, com vista a promover 
simultaneamente o desenvolvimento económico e a melhoria da qualidade de vida das populações residentes, de forma 
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sustentada; 

- Corrigir os processos que poderão conduzir à degradação dos valores naturais em presença, criando condições para 
a sua manutenção e valorização; 

- Definir modelos e regras de utilização do território, de forma a garantir a salvaguarda, a defesa e a qualidade dos 
recursos naturais, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável; 

- Promover a conservação e a valorização dos elementos naturais da região, desenvolvendo ações tendentes à 
salvaguarda da fauna, da flora endémica, e da vegetação, bem como do património geológico e paisagístico; 

- Promover a gestão e valorização dos recursos naturais, possibilitando a manutenção dos sistemas ecológicos 
essenciais e os suportes de vida, garantindo a sua utilização sustentável, a preservação da biodiversidade e a 
recuperação dos recursos depauperados ou sobre explorados; 

- Contribuir para a ordenação e disciplina das atividades agroflorestais, urbanísticas, industriais, recreativas e turísticas, 
de forma a evitar a degradação dos valores naturais, seminaturais e paisagísticos, estéticos e culturais da região, 
possibilitando um exercício de atividades compatíveis, nomeadamente o turismo de natureza; 

- Estabelecer regras de utilização do território que garantam a boa qualidade ambiental e paisagística da zona de 
intervenção; 

- Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista da conservação da natureza, quer do 
ponto de vista do ordenamento do território. 

Programa Regional 
para as Alterações 
Climáticas dos Açores 
(PRAC) 

Medidas Especificas de Adaptação relativas ao setor dos Recursos Hídricos (para além das medidas já previstas no 
anterior PGRH-Açores 2016-2021): 

- RH5- Criação de reservatórios para armazenamento de água para garantir disponibilidade de água sem sobrecarga 
dos recursos naturais em períodos de escassez 

- RH10 - Reforço e recuperação da vegetação ripícola Águas superficiais  

- RH11 - Controlo de espécies exóticas 

- RH13 - Alargamento da rede de monitorização automática do nível das massas de água superficiais a toda a RH9  
 - RH14 - Criar rede de monitorização automática da temperatura das lagoas monitorizadas no âmbito da DQA  
- RH18 - Elaboração de um plano de gestão de secas e escassez considerando os cenários de alterações climáticas  

- RH20 - Requalificar os sistemas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais urbanas e assegurar a 
proteção da integridade infraestrutural e sua operacionalidade em situações de ocorrência de eventos extremos.  

Relatório inicial da 
Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha 
(2018-2024) 

Objetivos: 

a) Proteger e preservar o meio marinho, impedir a sua deterioração ou, quando exequível, restaurar os ecossistemas 
marinhos nas áreas afetadas; 

b) Prevenir e reduzir as entradas no meio marinho, a fim de eliminar progressivamente a poluição, por forma a 
assegurar que não haja impactos ou riscos significativos para a biodiversidade marinha, para os ecossistemas 
marinhos, para a saúde humana e para as utilizações legítimas do mar. 

 

As metas a alcançar para manter ou alcançar o bom estado ambiental, definidas como resultado desta primeira 
avaliação: 

- Obter informação sobre espécies costeiras representativas e indicadoras do estado ambiental do ecossistema (p.e. 
algas e/ou peixes costeiros). 

- Aumentar o número casais de reprodutores e da área por eles ocupada em áreas protegidas relevantes para a 
nidificação de aves marinhas, através da instalação de ninhos artificiais e da recuperação de habitats (espécies 
vegetais invasoras) e controlo de predadores. 

- Aumentar o conhecimento sobre a dinâmica populacional e as características demográficas de espécies migradoras 
pelágicas, como tartarugas marinhas e cetáceos, e de aves marinhas nidificantes. 

- Prevenir a introdução de espécies marinhas para mitigar possíveis bioinvasões marinhas, através da monitorização 
dos principais vetores de introdução. 

- Acompanhar a dinâmica populacional da Caulerpa webbiana e de outras espécies marinhas invasoras que ocupam 
áreas restritas na Região. 

- Garantir a sustentabilidade da pesca na Região, através de medidas eficientes de gestão pesqueira, enquadradas na 
Política Comum de Pescas, e com base em informação obtida por programas sistemáticos de monitorização de 
recursos e da pesca. 

- Assegurar que as águas de transição na região se mantêm em bom estado ambiental. 

- Mapear a distribuição dos habitats e biótopos marinhos costeiros identificados, as áreas por eles ocupadas e a sua 
condição ambiental, em especial os que são classificados e protegidos pela OSPAR e Diretiva Habitats da Rede Natura 
2000, e os que pelas suas características biológicas e ecológicas sejam considerados estruturantes das comunidades 
bentónicas e/ou vulneráveis às atividades humanas. 

- Mapear a distribuição de habitats marinhos oceânicos, bentónicos, nomeadamente os biogénicos, recorrendo a 
modelação espacial. 

- Assegurar que a exploração de inertes costeiros não afeta as comunidades conhecidas de maerl. 

- Promover a utilização de artes de pesca menos impactantes nos ecossistemas oceânicos, sem afetar a rentabilidade 
das pescarias. 

- Mapear as áreas costeiras artificializadas e recolher de forma sistemática informação sobre o tipo de estruturas 
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Referenciais 
Estratégicos 

Objetivos 

artificiais distribuídas pelas ilhas do Arquipélago dos Açores. 

- Criar um sistema informático de compilação de informação sobre obras costeiras da Região dos Açores 

- Acompanhar de forma sistemática os níveis de contaminantes nas espécies com interesse comercial e outras 
consideradas indicadoras do bom estado ambiental dos ecossistemas. 

- Conceber e implementar programas de recolha de informação científica e de monitorização que permitam responder 
ao descritor. 

- Diminuir a quantidade de plásticos de origem terrestre na região que entra nos sistemas marinhos. 

- Conceber e implementar programas de recolha de informação científica e de monitorização que permitam responder 
ao descritor. 

- Instalar infraestruturas que permitam a monitorização do ruído e de espécies sensíveis a essa pressão, como 
cetáceos. 

Revisão do Programa 
de Ordenamento 
Turístico da Região 
Autónoma dos Açores 
(aguarda aprovação) 

Objetivos estratégicos: 

1. Melhorar e enriquecer a qualidade da experiência turística do visitante; 

2. Contribuir para a preservação e conservação dos espaços naturais e culturais; 

3. Contribuir para o desenvolvimento económico da região; 

4. Melhorar o desempenho das atividades do turismo. 

 

Os objetivos operacionais do POTRAA são: 

a) Objetivos Sectoriais: 

i. OS_01 - Estabelecer valores de referência de capacidade de alojamento em função dos cenários ajustados à matriz 
identitária cultural e biofísica de cada ilha. 

ii. OS_02 - Adequar e definir critérios de localização e de dimensionamento das diferentes tipologias de 
empreendimentos com base na matriz vocacional do destino, numa perspetiva de sustentabilidade económica e 
ambiental e da identidade cultural de cada território. 

iii. OS_03 - Estabelecer orientações sobre a matriz das áreas vocacionais das atividades turísticas, perspetivando o 
adequado usufruto e sustentabilidade, adequadas a um destino sustentável e de excelência. 

b) Objetivos de Base Territorial: 

i. OBT_01 - Valorizar e qualificar os recursos turísticos identitários (culturais, naturais e paisagísticos) de acordo com 
a matriz da Região e de cada ilha. 

ii. OBT_02 - Criar condições para uma gestão sustentável dos locais ecologicamente mais sensíveis de forma a 
garantir um uso sustentável em função da respetiva capacidade de carga. 

iii. OBT_03 - Criar um modelo de gestão que salvaguarde e respeite a matriz e identidade social e cultural, 
minimizando potenciais efeitos adversos da atividade turística sobre a população e modo de vida.  

iv. OBT_04 - Definir o modelo de organização territorial da oferta, de forma a qualificar o território e a própria oferta. 

c) Objetivos de Gestão: 

i. OGT_01 - Criar condições para qualificação dos recursos humanos. 

ii. OGT_02 - Reforçar e promover a articulação institucional e a coordenação de políticas e instrumentos promovendo 
o desenvolvimento de mecanismos de monitorização. 

iii. OGT_03 - Reforçar as condições de segurança no sector turístico associada a fatores internos à RAA.  

iv. OGT_04 - Definir as ferramentas e ações que capacitem o incremento de procura turística da Região, da 
permanência média e das receitas provenientes da atividade turística. 

v. OGT_05 - Definir as ferramentas e ações que capacitem a estratégia de atenuação da sazonalidade, incluindo o 
contributo para a distribuição mais equitativa dos fluxos turísticos pelas nove ilhas ao longo do ano. 

Plano de Gestão de 
Secas e Escassez dos 
Açores (PGSE-
Açores)  

(em elaboração) 

Planos de 
Ordenamento da Orla 
Costeira 

Objetivos: 

a) Salvaguarda e valorização ambiental dos recursos naturais e da paisagem; 

b) Proteção e valorização dos ecossistemas naturais com interesse para a conservação da natureza, quer na zona 
terrestre, quer no meio marinho; 

c) Gestão dos recursos hídricos no planeamento integrado do litoral, visando o seu desenvolvimento sustentável; 

d) Minimização de situações de risco e de impactes ambientais, sociais e económicos; 

e) Minimização dos riscos associados à erosão costeira, aos maremotos e cheias de mar e aos efeitos das alterações 
climáticas; 

f) Defesa da zona costeira; 

g) Salvaguarda dos aspetos relacionados com a segurança da navegação; 

h) Classificação e valorização de zonas balneares; 

i) Orientação do desenvolvimento de atividades específicas da orla costeira; 

j) Promoção do desenvolvimento socioeconómico; 

k) Fatores de coesão regional, como sejam os transportes e comunicações; 
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l) Promoção da qualidade de vida da população. 

Planos de 
Ordenamento das 
Bacias Hidrográficas 
de Lagoas 

Objetivos: 

a) Contribuição para a preservação dos recursos naturais das bacias hidrográficas de lagoas ou ribeiras; 

b) Contribuição para a gestão das bacias hidrográficas de lagoas ou ribeiras numa perspetiva dinâmica e integrada; 

c) Aplicação das disposições legais e regulamentares vigentes, na perspetiva de gestão de recursos hídricos e na 
perspetiva do ordenamento do território; 

d) Planeamento, de forma integrada, da área envolvente às lagoas ou ribeiras, nomeadamente dos leitos de cheia e das 
zonas vulneráveis a riscos de origem hídrica; 

e) Articulação com estudos e programas intersectoriais de interesse local e regional, quer existentes quer em curso; 

f) Compatibilização dos diferentes usos e atividades existentes ou a serem criadas, com a proteção, valorização e 
requalificação ambiental, nomeadamente da qualidade da água; 

g) Consideração de linhas de política, programas, medidas e ações que, com base no desenvolvimento sustentável das 
bacias hidrográficas de lagoas ou ribeiras, sejam necessárias à consecução de um bom estado ecológico e químico das 
respetivas massas de água; 

h) Definição de regimes de salvaguarda, proteção e gestão, estabelecendo usos preferenciais, condicionados e 
interditos nos planos de água e nas bacias hidrográficas de lagoas ou ribeiras; 

i) Compatibilização e articulação, nas bacias hidrográficas de lagoas ou ribeiras, das medidas constantes dos 
instrumentos de gestão territorial e dos instrumentos de planeamento de águas, bem como das medidas de proteção e 
valorização dos recursos hídricos; 

j) Articulação e compatibilização, nas bacias hidrográficas de lagoas ou ribeiras, dos diversos regimes de salvaguarda e 
proteção que sobre as mesmas incidam. 

Plano de 
Ordenamento da 
Paisagem Protegida 
da Cultura da Vinha 
da Ilha do Pico 
(POPPVIP) 

São objetivos estratégicos do POPPVIP: 

a) Recuperar, reabilitar e conservar a paisagem da cultura tradicional da vinha do Pico em currais; 

b) Promover o crescimento da atividade vitivinícola na área de intervenção do Plano; 

c) Incentivar a complementaridade com o turismo e outras atividades económicas; 

d) Promover uma gestão aberta e integrada da área de Paisagem Protegida.  

 

Constituem objetivos secundários do POPPVIP: 

a) Recuperar e reabilitar os elementos característicos da atividade vitivinícola; 

b) Valorizar os núcleos edificados da orla costeira; 

c) Conservar os valores naturais; 

d) Favorecer o desenvolvimento da vitivinicultura; 

e) Revitalizar áreas de produção vinícola abandonadas; 

f) Apoiar a produção de vinha em currais; 

g) Apoiar a utilização para fins turísticos do património edificado; 

h) Fomentar o aproveitamento integrado da vitivinicultura e outras atividades económicas; 

i) Criar condições para a integração da Paisagem da Cultura da Vinha nos circuitos turísticos dos Açores; 

j) Promover e fomentar as atividades ligadas à recuperação do património; 

k) Gerir a Paisagem da Cultura da Vinha do Pico em conformidade com as exigências da sua classificação como 

património mundial da humanidade pela UNESCO; 

l) Fortalecer a estrutura e os instrumentos para a gestão integrada da área . 
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| Anexo 5.3.II | Síntese dos objetivos ambientais 
Quadro A.5.3.2 | Síntese dos objetivos ambientais das massas de água da RH9 

Nome Código MA 

Avaliação do Estado*  
Evolução do Estado Previsto 

(Objetivos Ambientais) Tipologia de Zona 
Protegida 

Prorrogações e derrogações 
Estado em 
2009/2010 

Estado em 
2012/2013 

Estado 
2018 

Estado em 
2015 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Ilha de Santa Maria 

Ribeira de São Francisco PT09SMAR001 Razoável Razoável Razoável Razoável Razoável Bom - - Exequibilidade técnica e financeira. 

Santa Maria – Pouco Profundas1 PT09SMACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 
ZEC; ZPE; GHE; GR 

ZPEAIE; ZB 
- 

Santa Maria – Intermédia1 PT09SMACI1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente GR - 

Anjos – Vila do Porto PT09SMAGWAVP Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Facho-Pico Alto PT09SMAGWFPA Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH  - 

Ilha de São Miguel 

Lagoa do Congro  PT09SMGL001 Medíocre Medíocre Medíocre Medíocre Medíocre Razoável GHE; ZV 

- Exequibilidade técnica; 

- Condições Naturais: atividade sismo-vulcânica com efeitos sobre os valores 
dos parâmetros a monitorizar. 

Lagoa das Furnas PT09SMGL002 Medíocre Medíocre Medíocre Medíocre Medíocre Razoável ZV 

- Exequibilidade técnica; 

- Histórico da lagoa, que se apresenta como Eutrófica há mais de 70 anos; 

- Condições Naturais: atividade sismo-vulcânica com efeitos sobre os valores 
dos parâmetros a monitorizar. 

Lagoa do Fogo PT09SMGL003 Bom Bom Bom Bom Bom Bom ZEC - 

Ribeira Quente/Amarela  PT09SMGR004 Razoável Razoável Razoável Razoável Razoável Bom - 

- Exequibilidade técnica; 

- Atividade sismo-vulcânica com efeitos sobre os valores dos parâmetros a 
monitorizar. 

Ribeira do Faial da Terra  PT09SMGR005 Razoável Razoável Razoável Razoável Razoável Bom ZPE; GHE - Exequibilidade técnica 

Ribeira das Lombadas PT09SMGR006 Bom Bom Bom Bom Bom Bom ZEC; GHE; CCH - 

Ribeira dos Lagos/Lomba 
Grande/Povoação  

PT09SMGR007 Razoável Razoável Razoável Razoável Razoável Bom - - Exequibilidade técnica 
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Nome Código MA 

Avaliação do Estado*  
Evolução do Estado Previsto 

(Objetivos Ambientais) Tipologia de Zona 
Protegida 

Prorrogações e derrogações 
Estado em 
2009/2010 

Estado em 
2012/2013 

Estado 
2018 

Estado em 
2015 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Lagoa de São Brás  PT09SMGL010 Medíocre Razoável Medíocre Razoável Razoável Bom ZV - Exequibilidade técnica 

Ribeira Grande  PT09SMGR011 Razoável Razoável Razoável Razoável Razoável Bom CCH - Exequibilidade técnica 

Ribeira do Guilherme ou dos Moinhos PT09SMGR012 Bom Bom Bom Bom Bom Bom ZPE; GHE - 

Lagoa das Empadadas Sul PT09SMGL013 Bom Bom Bom Bom Bom Bom ZV - 

Lagoa Rasa (Serra Devassa) PT09SMGL014 Bom Bom Bom Bom Bom Bom ZV - 

Lagoa das Empadadas Norte  PT09SMGL015 Razoável Razoável Razoável Razoável Razoável Bom ZV - Exequibilidade técnica. 

Ribeira dos Caldeirões/João Vaz   PT09SMGR016 Razoável Razoável Razoável Bom Bom Bom - - Exequibilidade técnica. 

Lagoa do Canário  PT09SMGL017 Razoável Razoável Razoável Razoável Razoável Bom - 
- Exequibilidade técnica; 
- Histórico de oscilação entre o estado Razoável e Bom, sem evidências de 
pressões significativas que o justifiquem. 

Lagoa Rasa (Sete Cidades) PT09SMGL018 Bom Bom Excelente Bom Excelente Excelente ZV - 

Lagoa Verde  PT09SMGL019 Medíocre Medíocre Medíocre Razoável Medíocre Razoável ZV 
- Exequibilidade técnica; 
- Condições naturais. 

Lagoa de Santiago  PT09SMGL020 Medíocre Razoável Medíocre Razoável Medíocre Razoável ZV 
- Exequibilidade técnica; 
- Condições naturais. 

Lagoa Azul  PT09SMGL021 Bom Bom Razoável Bom Bom Bom ZV 
- Exequibilidade técnica; 

- Condições naturais. 

São Miguel – Pouco Profundas1 PT09SMGCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 
GHE; GR; ZPEAIE; 

ZB 
- 

São Miguel – Pouco Profundas2 PT09SMGCPP2 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente GHE; GR; ZB - 

São Miguel – Pouco Profundas3 PT09SMGCPP3 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 
GHE; GR; ZPEAIE; 

ZB 
- 

São Miguel – Pouco Profundas4 PT09SMGCPP4 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 
ZEC; GHE; GR; 

ZPEAIE; ZB 
- 

São Miguel – Intermédia1 PT09SMGCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente GR; ZPEAIE - 

Sete Cidades PT09SMGGWSC Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Ponta Delgada – Fenais da Luz PT09SMGGWPDLFL Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 
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Nome Código MA 

Avaliação do Estado*  
Evolução do Estado Previsto 

(Objetivos Ambientais) Tipologia de Zona 
Protegida 

Prorrogações e derrogações 
Estado em 
2009/2010 

Estado em 
2012/2013 

Estado 
2018 

Estado em 
2015 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Água de Pau PT09SMGGWAP Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Achada PT09SMGGWACH Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Furnas – Povoação PT09SMGGWFP Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Nordeste – Faial da Terra PT09SMGGWNFT Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Ilha Terceira 

Terceira – Pouco Profundas1 PT09TERCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 
ZEC; GHE; GR; 

ZPEAIE; ZB 
- 

Terceira – Pouco Profundas2 PT09TERCPP2 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 
ZPE; GHE; GR; 

ZPEAIE; ZB 
- 

Terceira – Profundas1 PT09TERCP1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente ZPEAIE - 

Terceira – Intermédia1 PT09TERCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente ZEC; GR; ZPEAIE - 

Caldeira Guilherme Moniz PT09TERGWCGM Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Central PT09TERGWCEN Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Cinco Picos PT09TERGWCP Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH  - 

Pico Alto PT09TERGWPA Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Santa Barbara PT09TERGWSB Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH  - 

Ilha Graciosa 

Graciosa – Pouco Profundas1 PT09GRACPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 
ZEC; ZPE; GHE; GR; 

ZPEAIE; ZB 
- 

Graciosa – Intermédia1 PT09GRACI1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 
ZEC; ZPE; GR; 

ZPEAIE 
- 

Graciosa – Profundas1 PT09GRACP1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente ZPEAIE - 

Serra das Fontes PT09GRAGWSF Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Serra Dormida PT09GRAGWSD Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Plataforma de Santa Cruz – 
Guadalupe 

PT09GRAGWPSCG1 Medíocre Medíocre Medíocre Medíocre Medíocre Bom  CCH - Exequibilidade técnica. 
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(Objetivos Ambientais) Tipologia de Zona 
Protegida 
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2009/2010 

Estado em 
2012/2013 

Estado 
2018 

Estado em 
2015 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Ilha de São Jorge 

São Jorge – Pouco Profundas1  PT09SJOCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 
ZEC; ZPE; GHE; GR; 

ZPEAIE; ZB 
- 

São Jorge – Intermédia1 PT09SJOCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 
ZEC; GR; GHE; 

ZPEAIE 
- 

Lagoa de Santo Cristo PT09SJOT001 Bom Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente ZEC - 

Lagoa dos Cubres – Este PT09SJOT002 Razoável Bom Bom Bom Bom Bom ZEC - 

Lagoa dos Cubres – Oeste PT09SJOT003 Razoável Bom Razoável Bom Razoável Bom ZEC 

- Realização das alterações hidromofológicas da lagoa coma a remoção dos 
passadiços; 

- Dada a baixa taxa de renovação de água será necessário o período alargado 
para que se verifiquem as melhorias previstas. 

Ocidental PT09SJOGWOCI1 Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Oriental PT09SJOGWORI Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Ilha do Pico 

Lagoa do Peixinho  PT09PICL003 Razoável Medíocre Medíocre Razoável Razoável Bom - - Exequibilidade técnica. 

Lagoa do Capitão  PT09PICL005 Medíocre Medíocre Medíocre  Medíocre Razoável Bom ZEC; ZPE; ZV - Exequibilidade técnica. 

Lagoa Rosada PT09PICL002 Razoável Razoável Bom Bom Bom Bom - - 

Lagoa do Caiado PT09PICL004 Bom Bom Bom Bom Bom Bom 
ZEC; ZPE; GHE; ZV; 

CCH 
- 

Lagoa do Paul PT09PICL001 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente ZEC; ZPE - 

Pico – Pouco Profundas1 PT09PICCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 
ZEC; ZPE; GHE; GR; 

ZPEAIE; ZB 
- 

Pico – Intermédia1 PT09PICCI1 Excelente Bom Bom Bom Excelente Excelente ZEC; GR; ZPEAIE - 

Lajes PT09PICGWLAJ1 Bom Bom Bom Bom Bom Bom - - 

Montanha 1 PT09PICGWMO1 Medíocre Medíocre Medíocre Medíocre Medíocre Bom CCH - Exequibilidade técnica. 

Montanha 2 PT09PICGWMO2 Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Planalto da Achada 1 PT09PICGWPA1 Medíocre Medíocre Medíocre Medíocre Medíocre Bom CCH - Exequibilidade técnica. 
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Estado em 
2015 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

Planalto da Achada 2 PT09PICGWPA2 Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Ilha do Faial 

Faial – Pouco Profundas1 PT09FAICPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 
ZEC; ZPE; GHE; GR; 

ZPEAIE; ZB 
- 

Faial – Intermédia1 PT09FAICI1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente ZEC; GR; ZPEAIE - 

Vulcão Central PT09FAIGWVUC Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Capelo PT09FAIGWCAP Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Ilha das Flores 

Ribeira Grande PT09FLOR004 Razoável Razoável Razoável Bom Bom Bom ZEC - Exequibilidade técnica 

Lagoa Negra PT09FLOL006 Razoável Medíocre Medíocre Razoável Medíocre Razoável ZEC 
- Exequibilidade técnica; 

- Condições naturais. 

Lagoa Funda PT09FLOL001 Medíocre Medíocre Mau Medíocre Medíocre Razoável ZV 
- Exequibilidade técnica; 

- Condições naturais. 

Ribeira da Badanela PT09FLOR008 Bom Bom Razoável Bom Bom Bom GHE; ZEC; ZPE - Exequibilidade técnica  

Lagoa Rasa PT09FLOL002 Bom Bom Bom Bom Bom Bom - - 

Lagoa Lomba PT09FLOL003 Bom Bom Bom Bom Bom Bom - - 

Lagoa Comprida PT09FLOL005 Bom Bom Bom Bom Bom Bom ZEC - 

Flores – Pouco Profundas1 PT09FLOCPP1 Excelente Bom Bom Bom Excelente Excelente 
ZEC; ZPE; GHE; GR; 

ZPEAIE; ZB 
- 

Flores – Intermédias1 PT09FLOCI1 Excelente Bom Bom Bom Excelente Excelente ZEC; GR; ZPEAIE - 

Superior PT09FLOGWSUP1 Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Inferior PT09FLOGWINF Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Ilha do Corvo 

Lagoa do Caldeirão PT09CORL001 Bom Bom Razoável Bom Bom Bom ZEC; ZPE; GHE 
- Exequibilidade técnica; 

- Condições naturais. 

Corvo – Pouco Profundas1 PT09CORCPP1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente ZEC; ZPE; GHE; GR; - 
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Nome Código MA 

Avaliação do Estado*  
Evolução do Estado Previsto 

(Objetivos Ambientais) Tipologia de Zona 
Protegida 

Prorrogações e derrogações 
Estado em 
2009/2010 

Estado em 
2012/2013 

Estado 
2018 

Estado em 
2015 

Estado em 
2021 

Estado em 
2027 

ZPEAIE; ZB 

Corvo – Intermédias1 PT09CORCI1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente GR; ZPEAIE - 

Vulcão da Caldeira  PT09CORGWVC Bom Bom Bom Bom Bom Bom CCH - 

Comum às ilhas Flores + Corvo 

Corvo e Flores – Profundas1 PT09OCICP1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente GR; ZPEAIE - 

Comum às ilhas Santa Maria + São Miguel 

Grupo Oriental – Profundas1 PT09ORICP1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente ZEC; GR; ZPEAIE - 

 Triângulo Ilha de São Jorge + Pico + Faial 

Triangulo – Profundas1 PT09TRICP1 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente ZEC; GR; ZPEAIE - 

Legenda: Nota: * Os anos 2010/2012 correspondem à avaliação do estado para as massas de água costeiras, e o ano de 2018 corresponde à avaliação do estado das massas de água superficiais 
interiores, superficiais de transição e subterrâneas, para o PGRH-Açores 2022-2027; Zona de Especial Conservação (ZEC); Zona de Proteção Especial (ZPE); Área Protegida de Gestão de 
Habitats ou Espécies (GHE); Área Protegida de Gestão de Recursos (GR); Zonas Vulneráveis (ZV); Zonas de proteção de água para consumo humano (CCH); Zonas designadas para a proteção 
de espécies aquáticas de interesse económico (ZPEAIE); Zona Balnear (ZB). 
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| Anexo 5.3.III | Zonas Protegidas 
Quadro A.5.3.3 | Número de massas de água associadas a zonas protegidas na ilha de Santa Maria 

Tipologia de Massa 
de Água 

N.º de massas de água associadas a cada tipologia de Área Protegida Total de áreas 
protegidas 

associadas a MA ZCCH ZPEAIE ZB ZV 
ZPHFF 

ZEC ZPE GHE GR 

Superficiais 
Interiores - - - - - - - - - 

Costeiras - 1 1 - 1 1 1 2 7 

Subterrâneas 2 - - - - - - - 2 

Total  2 1 1 - 1 1 1 2 9 

Legenda: ZCCH – Zonas designadas para a captação de água para consumo humano; ZPEAIE – Zonas designadas para a proteção 
de espécies aquáticas de interesse económico; ZB – Zonas Balneares; ZV – Zonas vulneráveis; ZPHFF – Zonas designadas para a 
proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e conservação das aves selvagens (ZEC – Zonas de Especial Conservação; ZPE – 
Zonas de Proteção Especial; GHE – Gestão de Habitats e Espécies; GR – Gestão de Recursos). 

 

Da análise do Quadro A.5.3.3 importa destacar as massas de água costeiras por apresentarem várias áreas protegidas 

associadas, bem como as massas de água subterrâneas por estarem associadas a zonas designadas para captação de 

água para consumo humano. No cômputo geral, as massas de água da ilha de Santa Maria estão localizadas em áreas 

protegidas, com exceção de zonas vulneráveis. 

Quadro A.5.3.4 | Número de massas de água associadas a zonas protegidas na ilha de São Miguel 

Tipologia de Massa de 
Água 

N.º de massas de água associadas a cada tipologia de Área Protegida 
Total de áreas 

protegidas 
associadas a MA 

ZCCH ZPEAIE ZB ZV 

ZPHFF 

ZEC ZPE GHE GR 

Superficiais 
Interiores 2 - - 10 2 2 4 - 20 

Costeiras - 4 4 - 1 - 4 5 18 

Subterrâneas 6 - - - - - - - 6 

Total  8 4 4 10 3 2 8 5 44 

Legenda: ZCCH – Zonas designadas para a captação de água para consumo humano; ZPEAIE – Zonas designadas para a proteção 
de espécies aquáticas de interesse económico; ZB – Zonas balneares; ZV – Zonas vulneráveis; ZPHFF – Zonas designadas para a 
proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e conservação das aves selvagens (ZEC – Zonas de Especial Conservação; ZPE – 
Zonas de Proteção Especial; GHE – Gestão de Habitats e Espécies; GR – Gestão de Recursos). 

 

No que respeita à ilha de São Miguel (Quadro A.5.3.4), verifica-se que todas as tipologias de áreas protegidas 

apresentam massas de água associadas, das quais importa destacar as zonas designadas para captação de água para 

consumo humano. Importa ainda destacar nas massas de água interiores em zonas vulneráveis. Todas as massas de 

água da ilha de São Miguel estão localizadas em alguma área protegida. 

Quadro A.5.3.5 | Número de massas de água comuns associadas a zonas protegidas nas ilhas Santa Maria e São Miguel 

Tipologia de Massa 
de Água 

N.º de massas de água associadas a cada tipologia de Área Protegida Total de áreas 
protegidas 

associadas a MA ZCCH ZPEAIE ZB ZV 
ZPHFF 

ZEC ZPE GHE GR 

Superficial Costeira - 1 - - 1 - - 1 3 
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Legenda: ZCCH – Zonas designadas para a captação de água para consumo humano; ZPEAIE – Zonas designadas para a proteção 
de espécies aquáticas de interesse económico; ZB – Zonas balneares; ZV – Zonas vulneráveis; ZPHFF – Zonas designadas para a 
proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e conservação das aves selvagens (ZEC – Zonas de Especial Conservação; ZPE – 
Zonas de Proteção Especial; GHE – Gestão de Habitats e Espécies; GR – Gestão de Recursos). 

 

Relativamente à massa de água comum às ilhas Santa Maria e São Miguel (Quadro A.5.3.5), são identificadas três 

áreas protegidas associadas: zonas designadas para a proteção de espécies de interesse económico, zonas de 

especial conservação e áreas protegidas para a gestão de recursos. 

Quadro A.5.3.6 | Número de massas de água associadas a zonas protegidas na ilha Terceira 

Tipologia de Massa 
de Água 

N.º de massas de água associadas a cada tipologia de Área Protegida Total de áreas 
protegidas 

associadas a MA ZCCH ZPEAIE ZB ZV 
ZPHFF 

ZEC ZPE GHE GR 

Superficiais 
costeiras 

- 4 2 - 2 1 2 3 14 

Subterrâneas 5 - - - - - - - 5 

Total  5 4 2 - 2 1 2 3 19 

Legenda: ZCCH – Zonas designadas para a captação de água para consumo humano; ZPEAIE – Zonas designadas para a proteção 
de espécies aquáticas de interesse económico; ZB – Zonas balneares; ZV – Zonas vulneráveis; ZPHFF – Zonas designadas para a 
proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e conservação das aves selvagens (ZEC – Zonas de Especial Conservação; ZPE – 
Zonas de Proteção Especial; GHE – Gestão de Habitats e Espécies; GR – Gestão de Recursos). 

 

Relativamente à ilha Terceira (Quadro A.5.3.6), importa destacar as zonas designadas para a captação de água para 

consumo humano e áreas protegidas designadas para a proteção de espécies de interesse económico. No cômputo 

geral, as massas de água da ilha Terceira estão localizadas em áreas protegidas, com exceção de zonas vulneráveis. 

Quadro A.5.3.7 | Número de massas de água associadas a zonas protegidas na ilha Graciosa 

Tipologia de Massa de 
Água 

N.º de massas de água associadas a cada tipologia de Área Protegida Total de áreas 
protegidas 

associadas a MA ZCCH ZPEAIE ZB ZV 
ZPHFF 

ZEC ZPE GHE GR 

Superficiais costeiras - 3 1 - 2 2 1 2 11 

Subterrâneas 3 - - - - - - - 3 

Total MA 3 3 1 - 2 2 1 2 14 

Legenda: ZCCH – Zonas designadas para a captação de água para consumo humano; ZPEAIE – Zonas designadas para a proteção 
de espécies aquáticas de interesse económico; ZB – Zonas balneares; ZV – Zonas vulneráveis; ZPHFF – Zonas designadas para a 
proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e conservação das aves selvagens (ZEC – Zonas de Especial Conservação; ZPE – 
Zonas de Proteção Especial; GHE – Gestão de Habitats e Espécies; GR – Gestão de Recursos). 

 

Importa destacar do Quadro A.5.3.7 as zonas designadas para a captação de água para consumo humano na ilha 

Graciosa bem como as zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico. Também 

relativamente à ilha Graciosa, no cômputo geral, as massas de água estão localizadas em áreas protegidas, com 

exceção de zonas vulneráveis. 
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Quadro A.5.3.8 | Número de massas de água associadas a zonas protegidas na ilha de São Jorge 

Tipologia de Massa de 
Água 

N.º de massas de água associadas a cada tipologia de Área Protegida Total de áreas 
protegidas 

associadas a MA 
ZCCH ZPEAIE ZB ZV 

ZPHFF 

ZEC ZPE GHE GR 

Superficiais 
Costeiras - 2 1 - 2 1 2 2 10 

Transição - - - - 3 - - - 3 

Subterrâneas 2 - - - - - - - 2 

Total  2 2 1 - 5 1 2 2 15 

Legenda: ZCCH – Zonas designadas para a captação de água para consumo humano; ZPEAIE – Zonas designadas para a proteção 
de espécies aquáticas de interesse económico; ZB – Zonas balneares; ZV – Zonas vulneráveis; ZPHFF – Zonas designadas para a 
proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e conservação das aves selvagens (ZEC – Zonas de Especial Conservação; ZPE – 
Zonas de Proteção Especial; GHE – Gestão de Habitats e Espécies; GR – Gestão de Recursos). 

 

Através da análise do Quadro A.5.3.8 destacam-se as zonas de especial conservação e as zonas designadas para a 

captação de água para consumo humano na ilha de São Jorge. Também relativamente à ilha de São Jorge, no cômputo 

geral, as massas de água estão localizadas em áreas protegidas, com exceção de zonas vulneráveis. 

Quadro A.5.3.9 | Número massas de água associadas a zonas protegidas na ilha do Pico 

Tipologia de Massa de 
Água 

N.º de massas de água associadas a cada tipologia de Área Protegida Total de áreas 
protegidas 

associadas a 
MA 

ZCCH ZPEAIE ZB ZV 
ZPHFF 

ZEC ZPE GHE GR 

Superficiais 
Interiores 1 - - 2 3 3 1 - 10 

Costeiras - 2 1 - 2 1 1 2 9 

Subterrâneas 5 - - - - - - - 5 

Total  6 2 1 2 5 4 2 2 24 

Legenda: ZCCH – Zonas designadas para a captação de água para consumo humano; ZPEAIE – Zonas designadas para a proteção 
de espécies aquáticas de interesse económico; ZB – Zonas balneares; ZV – Zonas vulneráveis; ZPHFF – Zonas designadas para a 
proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e conservação das aves selvagens (ZEC – Zonas de Especial Conservação; ZPE – 
Zonas de Proteção Especial; GHE – Gestão de Habitats e Espécies; GR – Gestão de Recursos). 

 

Para a ilha do Pico o Quadro A.5.3.9 demonstra que existem massas de água associadas a todas as tipologias de áreas 

protegidas, das quais importa destacar as zonas designadas para a captação e água para consumo humano e zonas de 

especial conservação. 

Quadro A.5.3.10 | Número de massas de água associadas a zonas protegidas na ilha do Faial 

Tipologia de Massa de 
Água 

N.º de massas de água associadas a cada tipologia de Área Protegida Total de áreas 
protegidas 

associadas a MA ZCCH ZPEAIE ZB ZV 
ZPHFF 

ZEC ZPE GHE GR 

Superficiais Costeiras - 2 1 - 2 1 1 2 9 

Subterrâneas 2 - - - - - - - 2 

Total 2 2 1 - 2 1 1 2 11 

Legenda: ZCCH – Zonas designadas para a captação de água para consumo humano; ZPEAIE – Zonas designadas para a proteção 
de espécies aquáticas de interesse económico; ZB – Zonas balneares; ZV – Zonas vulneráveis; ZPHFF – Zonas designadas para a 
proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e conservação das aves selvagens (ZEC – Zonas de Especial Conservação; ZPE – 
Zonas de Proteção Especial; GHE – Gestão de Habitats e Espécies; GR – Gestão de Recursos). 
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Para a ilha do Faial o Quadro A.5.3.10 demonstra que existem massas de água associadas a todas as tipologias de 

áreas protegidas com exceção das zonas vulneráveis. 

Quadro A.5.3.11 | Número de massas de água comuns associadas a zonas protegidas nas ilhas São Jorge, Pico e Faial 

Tipologia de Massa de 
Água 

N.º de massas de água associadas a cada tipologia de Área Protegida Total de áreas 
protegidas 

associadas a MA ZCCH ZPEAIE ZB ZV 
ZPHFF 

ZEC ZPE GHE GR 

Superficial Costeira - 1 - - 1 - - 1 3 

Legenda: ZCCH – Zonas designadas para a captação de água para consumo humano; ZPEAIE – Zonas designadas para a proteção 
de espécies aquáticas de interesse económico; ZB – Zonas balneares; ZV – Zonas vulneráveis; ZPHFF – Zonas designadas para a 
proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e conservação das aves selvagens (ZEC – Zonas de Especial Conservação; ZPE – 
Zonas de Proteção Especial; GHE – Gestão de Habitats e Espécies; GR – Gestão de Recursos). 

 

Relativamente à massa de água comum às ilhas São Jorge, Pico e Faial (Quadro A.5.3.11), esta apresenta três áreas 

protegidas associadas: zonas designadas para a proteção de espécies de interesse económico, zonas de especial 

conservação e áreas protegidas para a gestão de habitats e espécies. 

Quadro A.5.3.12 | Número de massas de água associadas a zonas protegidas na ilha das Flores 

Tipologia de Massa de Água 

N.º de massas de água associadas a cada tipologia de Área 
Protegida Total de áreas 

protegidas 
associadas a MA 

ZCCH ZPEAIE ZB ZV ZPHFF 

    ZEC ZPE GHE GR 

Superficiais 
Interiores - - - 1 4 1 1 - 7 

Costeiras - 2 1 - 2 1 1 2 9 

Subterrâneas 2 - - - - - - - 2 

Total 2 2 1 1 6 2 2 2 18 

Legenda: ZCCH – Zonas designadas para a captação de água para consumo humano; ZPEAIE – Zonas designadas para a proteção 
de espécies aquáticas de interesse económico; ZB – Zonas balneares; ZV – Zonas vulneráveis; ZPHFF – Zonas designadas para a 
proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e conservação das aves selvagens (ZEC – Zonas de Especial Conservação; ZPE – 
Zonas de Proteção Especial; GHE – Gestão de Habitats e Espécies; GR – Gestão de Recursos). 

 

A análise do Quadro A.5.3.12 demonstra, para a ilha das Flores, que existem massas de água associadas a todas as 

tipologias de áreas protegidas. 

Quadro A.5.3.13 | Número de massas de água associadas a zonas protegidas na ilha do Corvo 

Tipologia de Massa de 
Água 

N.º de massas de água associadas a cada tipologia de Área Protegida 
Total de áreas 

protegidas 
associadas a MA 

ZCCH ZPEAIE ZB ZV 
ZPHFF 

ZEC ZPE GHE GR 

Superficiais 
Interiores - - - - 1 1 1 - 3 

Costeiras - 2 1 - 1 1 1 2 8 

Subterrâneas 1 - - - - - - - 1 

Total 1 2 1 - 2 2 2 2 12 

Legenda: ZCCH – Zonas designadas para a captação de água para consumo humano; ZPEAIE – Zonas designadas para a proteção 
de espécies aquáticas de interesse económico; ZB – Zonas balneares; ZV – Zonas vulneráveis; ZPHFF – Zonas designadas para a 
proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e conservação das aves selvagens (ZEC – Zonas de Especial Conservação; ZPE – 
Zonas de Proteção Especial; GHE – Gestão de Habitats e Espécies; GR – Gestão de Recursos). 
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Para a ilha do Corvo (Quadro A.5.3.13) verificou-se que todas as tipologias de áreas protegidas têm massas de água 

associadas, com exceção das zonas vulneráveis.  

Quadro A.5.3.14 | Número de massas de água comuns associadas a zonas protegidas nas ilhas Flores e Corvo 

Tipologia de Massa de 
Água 

N.º de massas de água associadas a cada tipologia de Área Protegida 
Total de áreas 

protegidas 
associadas a MA ZCCH ZPEAIE ZB ZV 

ZPHFF 

ZEC ZPE GHE GR 

Superficial costeira - 1 - - - - - 1 2 

Legenda: ZCCH – Zonas designadas para a captação de água para consumo humano; ZPEAIE – Zonas designadas para a proteção 
de espécies aquáticas de interesse económico; ZB – Zonas balneares; ZV – Zonas vulneráveis; ZPHFF – Zonas designadas para a 
proteção de Habitats e da Fauna e Flora selvagens e conservação das aves selvagens (ZEC – Zonas de Especial Conservação; ZPE – 
Zonas de Proteção Especial; GHE – Gestão de Habitats e Espécies; GR – Gestão de Recursos). 

 

Por fim, e relativamente à massa de água comum às ilhas Flores e Corvo (Quadro A.5.3.14) esta apresenta duas áreas 

protegidas: zonas designadas para a proteção de espécies de interesse económico e áreas protegidas para a gestão de 

recursos.  
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| Anexo 5.3.IV | Fichas de Objetivos do PGRH-Açores 
2022-2027 
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