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I. INTRODUÇÃO 
 

O Plano Municipal de Contingência para situações de Seca visa preparar a resposta e minimizar o 

impacte da seca no território de Loures, promovendo um território mais resiliente. 

 

Esta ferramenta estratégica de preparação e resposta ao fenómeno climático adverso da seca, tem 

como referencial as orientações da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e 

Acompanhamento dos Efeitos da Seca, cujo documento é de referência nacional no âmbito do 

planeamento da resposta a situações de seca.  

 

Para além das diretrizes nacionais, o Plano Municipal está em consonância com as linhas de orientação 

estratégicas do Plano de Ação Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, do Plano Municipal de 

Sustentabilidade Hídrica (em fase de conclusão), do Plano Municipal de Monitorização Ecológica das 

Linhas de Água, do Plano de Segurança da Água dos SIMAR, do Plano de reutilização de Água das Águas 

do Tejo Atlântico e a Estratégia Municipal de Educação e Sensibilização Ambiental. 

 

Para este efeito, foram desenhados níveis de alerta, integrando evidência técnica e científica, nacional 

e local, com a definição de medidas e meios de operacionalização das mesmas para o território de 

Loures. 

 

 

 

II. OBJETIVOS 

 
Forma definidos 4 objetivos estratégicos para o Plano Municipal de Contingência para Situações de 

Seca, para garantir uma resposta atempada e eficiente do Município face à evolução das situações de 

seca, adotando medidas apropriadas a cada fase de agravamento. 

 

1. Definir as medidas adequadas para o território de Loures fazer face à redução das 

disponibilidades hídricas em funções dos níveis de alerta nacionais; 

2. Orientar a implementação das medidas definidas para fazer face à redução das 

disponibilidades hídricas; 

3. Promover uma comunicação clara e objetiva de todas as medidas aplicadas ao território de 
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Loures; 

4. Assegurar uma resposta coordenada com os parceiros e entidades envolvidas na resposta ao 

fenómeno climático adverso da seca. 

 

 

 

III. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
 

Para a concretização dos 4 objetivos estratégicos do Plano Municipal de Contingência para Situações 

de Seca, foram estabelecidas medidas de acordo com o nível de intervenção e alerta, em 5 eixos 

estratégicos: 

a. Geral; 

b.  Setor urbano: 

i. Sistemas de abastecimento público,  

ii. Consumo doméstico; 

iii. Consumo municipal; 

c. Ambiente/ Proteção de Ecossistemas; 

d. Setor Agrícola; 

e. Setor Industrial. 

 

 

IV. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 
 

O presente Plano foi elaborado com base nas orientações da Comissão Permanente de Prevenção, 

Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, explanadas no Plano de Prevenção, 

Monitorização e Contingência para Situações de Seca. 

 

No âmbito local identificaram-se as estratégias e mecanismos existentes que visam uma gestão 

eficiente do uso da água dos quais se destacam: 

• Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas - O Plano, em termos das suas 

componentes estratégica e operacional, resulta de uma visão clara de liderança política e 

técnica da autarquia, que inscreveu a temática das alterações climáticas – em consonância 

com as preocupações e desafios que a nível mundial, nacional, regional e metropolitano se 
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têm vindo a colocar neste domínio – como uma prioridade de atuação, visando contribuir, 

decisivamente como o tem vindo a fazer em outros domínios, para uma política local de 

prevenção, adaptação e proteção dos seus munícipes; 

 

• Plano de Sustentabilidade Hídrica - O PSH procura promover a sustentabilidade no ciclo 

urbano da água no concelho de Loures e nos usos dos vários agentes, através de três eixos 

estratégicos -  Sensibilização, Eficiência e Economia circular; 

 
 

• Plano de Segurança da Água - O PSA tem como base a avaliação e a gestão do risco ao longo 

da cadeia de abastecimento, desde a captação até ao utilizador. Desta forma, é possível 

identificar e antecipar quaisquer problemas que possam existir e implementar medidas para 

evitar que ocorram. Dá orientações para a monitorização necessária para se conseguir 

detetar atempadamente situações de desvio ao normal funcionamento do sistema. Desta 

forma é possível atuar rapidamente para nunca comprometer a segurança da água; 

 

• Plano de Monitorização Ecológica das Linhas de Água - Acompanhando a definição 

de Estado Ecológico das massas de água superficiais, nomeadamente os rios, e de acordo 

com o Anexo V da Diretiva Quadro da Água (DQA), o Plano de Monitorização promove a 

proteção e valorização do recurso água, numa extensão de 250 quilómetros de rede 

hidrográfica através de monitorização ecológica da mesma; 

 
 

• Plano de Reutilização de Água -  Plano que visa a reutilização de água residual tratada (água 

para reutilização) tornando o consumo de água mais racional, concorrendo ativamente para 

amenizar a escassez deste recurso, tendo em conta os impactes das alterações climáticas no 

território e o aumento dos episódios de seca; 

 

• Estratégia de Educação e Sensibilização Ambiental – Visa contribuir para uma cidadania 

ativa no domínio do desenvolvimento sustentável e para a construção de uma sociedade 

justa, inclusiva e de baixo carbono, racional e eficiente na utilização dos seus recursos, que 

conjugue a equidade entre gerações, a qualidade de vida dos cidadãos e o crescimento 

económico. A Estratégia Municipal de Educação e Sensibilização Ambiental assenta nos 

seguintes eixos temáticos: descarbonizar a sociedade; tornar a economia circular e valorizar 

o território.
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V. NÍVEIS DE ALERTA 
 

O Plano incide em dois eixos de fenómenos de seca: 

• Eixo “Seca Agrometeorológica”, com efeitos na diminuição ou até mesmo na perda de 

capacidade produtiva dos solos, bem como deterioração das pastagens e difícil acesso a água 

para abeberamento do gado extensivo, que poderão levar a graves perdas de produção e 

morte de animais conduzindo a situações económicas dos produtores bastante precárias. 

• Eixo “Seca Hidrológica” onde existem consequências nas reservas hídricas do país, 

localmente ou em todo o território, podendo afetar ou colocar em perigo a operacionalidade 

dos sistemas de abastecimento público e de regadio, justificando assim a adoção de um 

conjunto de procedimentos específicos destinados a minimizar os impactos em cada setor 

(1). 

 

A monitorização da seca é realizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), através do 

Índice Palmer ou PDSI (Palmer Drought Severity Index) e do indíce SPI (Standardized Precipitation Index) 

e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através do Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos (SNIRH), com a evolução do volume armazenado por bacia hidrográfica (1). 

O Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca contempla 4 níveis de 

Intervenção e de Alerta para os dois tipos de seca definidos: 

• Seca Agrometeorológica: 
 

Tabela 1 - Níveis de Intervenção da Seca Agrometeorológica 

Nível de 

intervenção 

Nível de 

alerta 

Categoria  de Seca 

A.0 Situação Normal Normal 

A.1 Pré-Alerta Seca moderada 

A.2 Alerta Seca severa 

A.3 Emergência Seca extrema 

 

Foram definidas medidas de atuação para cada nível de intervenção: 

o Nível A.0 – Medidas pró-ativas de prevenção, de âmbito geral 

o Nível A.1 – Medidas Voluntárias, de âmbito geral, para o setor urbano – consumo 
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municipal e para o setor agrícola 

o Nível A.2 – Medidas restritiva de alguns usos da água e dos reforços dos controlos, de 
âmbito geral, para o setor agrícola e de caráter ambiental 

o Nível A.3 – Medidas de caráter excecional, de âmbito geral, para o setor agrícola e de 
carácter ambiental. 

 

• Seca Hidrológica: 

Tabela 2 - Níveis de intervenção da Seca Hidrológica 

Nível de intervenção Nível de alerta 

H.0 Situação normal 

H.1 Pré-alerta 

H.2 Alerta 

H.3 Emergência 

Foram definidas medidas de atuação para cada nível de intervenção, sendo os níveis de alerta 

hidrológico estabelecidos por bacia hidrográfica: 

o Nível H.0 – Medidas pró-ativas de prevenção, de âmbito geral, setor urbano, subsetor 

do regadio, setor do turismo, setor da indústria, setor energético e ambiente; 

o Nível H.1 – Medidas Voluntárias, de âmbito geral, setor urbano, subsetor do regadio, 

setor do turismo, setor da indústria, setor energético e ambiente; 

o Nível H.2 – Medidas restritiva de alguns usos da água e dos reforços dos controlos, de 

âmbito geral, setor urbano, subsetor do regadio, setor do turismo, setor da indústria, 

setor energético e ambiente, que poderá passar pela revisão temporária dos títulos de 

utilização dos recursos hídricos, nos termos do artigo 28.º do Decreto-lei n.º 226-

A/2007, de 31 de maio; 

o Nível H.3 – Medidas de carácter excecional, de âmbito geral, setor urbano, subsetor 

do regadio, setor do turismo, setor da indústria, setor energético e ambiente (2). 

 

O acompanhamento das condições climatéricas verificadas em Portugal Continental e a sua provável 

evolução é fundamental para adequar as respostas às situações de seca. 

Assim, de acordo com a monitorização efetuada pelas entidades competentes no âmbito do fenómeno 

da seca, estabelecem-se medidas de atuação para cada nível de alerta em conformidade com o 

proposto no Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca. 
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VI. Medidas de Atuação em Loures 
 

As medidas de atuação definidas consubstanciam os contributos do Grupo de trabalho para a conceção 

do Plano Municipal de Contingência para Situações de Seca, onde se contou com a participação dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos de Loures e Odivelas, da Águas do Tejo Atlântico, 

das Juntas de Freguesias do concelho de Loures e ainda de diversas unidades orgânicas do Município 

de Loures. São ainda tidas como orientadoras as medidas preconizadas no Plano Nacional de 

Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca. 

 

 

• SITUAÇÃO NORMAL – Aplicação de medidas pró-ativas de prevenção, direcionadas para a 

sustentabilidade do recurso água, nomeadamente: 

 

A. Atualização do inventário desenvolvido pelo grupo de trabalho sobre os recursos 

disponíveis no concelho de Loures e que poderão ser utilizados em caso de 

agravamento da situação para abastecimento alternativo (cisternas fixas ou móveis, 

autotanques, etc.); 

B. Caraterização das vulnerabilidades à seca dos sistemas de abastecimento de água; 

C. Promoção e adoção das medidas definidas no Programa Nacional para o Uso Eficiente 

da Água (PNUEA) relativas ao abastecimento público: 

1. Redução de perdas de água no sistema público de abastecimento 

(incluindo a reparação de fugas visíveis, instalação de contadores e 

aumento da vigilância dos sistemas); 

2. Utilização do sistema tarifário adequado; 

D. Definição de origens e reservas estratégicas de água e sua atualização sempre que 

necessário. No Anexo II pode encontrar-se um levantamento de origens alternativas 

cuja qualidade deve ser atestada pelos SIMAR para que se possa adequar os respetivos 

usos; 

E. Manter atualizado o cadastro de infraestruturas de abastecimento de água; 

F. Manter a adequada manutenção das infraestruturas de abastecimento de água; 

G. Promoção da utilização de água residual tratada (ApR – Água para Reutilização) para 
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fins compatíveis; 

H. Adequação de procedimentos relativos a regas, limpezas de ruas, fontes ornamentais 

e espelhos de água promovendo a eficiência do uso da água; 

I. Monitorizar a qualidade das massas de água e o seu estado ecológico, 

J. Promoção e sensibilização para a adoção de medidas de poupança de água no setor 

agrícola, turismo, indústria, energético e consumo doméstico. 

 

 

• PRÉ-ALERTA -  Aplicação de medidas voluntárias para a proteção do recurso água, 

nomeadamente: 

A. Realização de campanhas de sensibilização à possível situação de seca, adequadas às 

realidades locais, e orientadas para a poupança voluntária de água nos diferentes setores 

utilizadores, em complemento de campanhas nacionais, dinamizadas pelo Município de Loures 

em articulação com os SIMAR Loures e Odivelas; 

B. Intensificação da fiscalização pelos SIMAR Loures e Odivelas das penalizações por usos 

indevidos da água da rede pública, dos marcos de incêndio, ligações ilegais, entre outras; 

C. Estabelecimento de estratégias concretas de abastecimento alternativo; 

D. Verificação do funcionamento das infraestruturas alternativas; 

E. Encerramento de fontes decorativas que não utilizem recirculação, redução de lavagens de 

rua e de frotas de automóveis, e redução de rega (mantendo a necessária para sobrevivência das 

espécies); 

F. Colocação de estilha de pinheiro em espaços verdes para que se mantenha a humidade do 

solo durante mais tempo. 

 

 

• ALERTA -  Aplicação de medidas restritivas de alguns usos da água e dos reforços dos 

controlos, nomeadamente: 

A. Intensificação das campanhas de sensibilização mencionadas no estado de pré-alerta; 

B.  Articulação dos SIMAR com a EPAL para a garantia do abastecimento público; 

C. Articulação com a Águas do Tejo Atlântico, para utilização de ApR em casos compatíveis 

(mediante os critérios legais); 

D.  Redução dos períodos de abastecimento em caso de necessidade, sujeito a avaliação 
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por parte dos SIMAR, e indicação aos bombeiros para enchimento de autotanques no 

período de menor consumo (frequentemente durante a noite); 

E. Estabelecimento e divulgação de limites de consumo desejáveis, em caso de necessidade 

e sujeito a avaliação por parte dos SIMAR, para os diferentes tipos de consumidores 

(urbano, indústrias e agricultura); 

F. Utilização de água captada na linha de água, sempre que possível, para regas das 

plantações efetuadas nas margens; 

G. Interdição temporária de usos não essenciais de água potável em meio urbano (através 

de edital a publicar pela autarquia, devidamente acompanhado da colocação de 

sinalética informativa e justificativa da tomada destas medidas); 

H. Reforço da colocação da estilha de pinheiro em espaços verdes; 

I. Reforço da periodicidade da monitorização ecológica das linhas de água; 

J. Avaliação das periodicidades de lavagens de veículos de recolha de resíduos urbanos e 

contentores pelos SIMAR, mantendo o necessário para garantia de salubridade e saúde 

pública em estreita articulação com a Entidade Reguladora de Saneamento, Águas e 

Resíduos (ERSAR); 

K. Eliminação de lavagens de rua de apoio a eventos com água potável, articulando essa 

mesma eliminação com as campanhas de sensibilização e optando por fontes 

alternativas; 

L. Interdição de lavagem de campas nos cemitérios municipais; 

M. Redução do tempo de resposta na reparação em caso de roturas através do reforço das 

equipas de piquete; 

N. Aumento da frequência do controlo da qualidade da água em fontes alternativas, a 

assegurar pelos SIMAR. 

 

 

• EMERGÊNCIA -  Aplicação de medidas de carácter excecional, nomeadamente: 

A. Intensificação da fiscalização com penalizações associadas para incumprimentos 

encontrados; 

B. Redução dos períodos de abastecimento, conforme necessidades encontradas, 

suportados por uma forte componente de comunicação sobre esta medida; 

C. Interdição temporária de todos os usos não essenciais de água potável (através de edital 
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a publicar pela autarquia, devidamente acompanhado da colocação de sinalética 

informativa e justificativa da tomada destas medidas); 

D. Estudo da possibilidade de alteração de tarifário, apelando ao uso racional da água para 

consumo; 

E. Desinfeção de águas de sistemas não públicos no caso de falhas nos públicos; 

F. Captura e realocação da fauna em risco e criação de áreas especiais para manter espécies 

aquáticas em articulação com entidades de investigação da área (nomeadamente da 

Boga de Boca Arqueada de Lisboa, espécie presente no Paul das Caniceiras); 

G. Concertação com autoridade competente relativamente à revisão temporária dos títulos 

de utilização dos recursos hídricos, nos termos do artigo 28.º do Decreto-lei n.º 226-

A/2007, de 31 de maio. 

 

 

VII. Medidas Especificas por Setor  

 
Tendo como base o desenvolvido no Plano de Sustentabilidade Hídrica de Loures, apresenta-se neste 

Plano, pela temática em questão e sua importância, um conjunto de medidas, por setor, que contribuem 

ativamente para a poupança de água e que devem ser utilizadas para consubstanciar as estratégias de 

comunicação e sensibilização a desenvolver em estreita articulação entre o Município de Loures, os SIMAR 

e as Juntas de Freguesia. 

 

• Setor Urbano – Edificado 

 

Tabela 3 - Medidas de eficiência hídrica no edificado 

Medidas de eficiência hídrica no edificado 

Reduzir e otimizar consumos 

N.º 
Designação da 

medida 
Descrição da medida Natureza 

Potencial 
de 

redução 
do 

consumo 
(%) 

Dispositivos de casa de banho 

1 

Adequação do 
uso das 
torneiras e 
chuveiros 

Alteração de hábitos de 
utilização de torneiras e duche, 
reduzindo o tempo de água 
corrente: 

C 35% 
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Medidas de eficiência hídrica no edificado 

Reduzir e otimizar consumos 

N.º 
Designação da 

medida 
Descrição da medida Natureza 

Potencial 
de 

redução 
do 

consumo 
(%) 

- Fechar torneira durante 
lavagem de dentes ou enquanto 
se faz a barba; 
- Fechar torneira durante 
ensaboamento no duche; 
- Reduzir o tempo no duche. 

2 
Substituição de 
chuveiros 

Substituição dos chuveiros 
poucos eficientes por outros 
dispositivos de menor gasto de 
água (de preferência certificados 
ou rotulados). 

E 52% 

3 

Substituição ou 
adaptação das 
torneiras com 
instalação de 
redutores de 
caudal* 

Instalação de mecanismos que 
permitam reduzir a quantidade 
de água utilizada para os 
mesmos fins. 

E 60 - 80% 

4 
Adequação da 
utilização de 
autoclismos  

Alteração de hábitos de uso do 
autoclismo para descargas 
mínimas. Garantir a regulação do 
volume em função do número de 
descargas: 
- Colocar garrafa de 1,5L dentro 
do depósito; 
- Evitar deposição de resíduos na 
sanita 

C 17% 

5 
Autoclismos 
eficientes* 

Substituição de dispositivos 
convencionais por outros mais 
eficientes (dupla descarga). 

E 60% 

Dispositivos de cozinha 

6 
Adequação do 
uso das 
torneiras 

Alteração de hábitos de 

utilização de torneiras, 

reduzindo o tempo de água 

corrente: 

- Reutilizar a água de lavagem 

dos alimentos; 

- Fecho da torneira durante 
ensaboamento da loiça. 

C 35% 

7 

Substituição de 
torneiras ou 
adaptação com 
instalação de 
redutores de 
caudal* 

Substituição ou adaptação das 
torneiras com instalação de 
mecanismos que permitam 
reduzir a quantidade de água 
utilizada para os mesmos fins. 

E 60% 
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Medidas de eficiência hídrica no edificado 

Reduzir e otimizar consumos 

N.º 
Designação da 

medida 
Descrição da medida Natureza 

Potencial 
de 

redução 
do 

consumo 
(%) 

Eletrodomésticos 

6 

Adequação dos 
procedimentos 
de utilização das 
máquinas de 
lavar 

Alteração de comportamentos 
para minimizar o número de 
utilizações da máquina: 
- Pôr máquina a lavar apenas 
quando estiver cheia. 

C 25% 

7 
Máquinas de 
lavar eficientes* 

Substituição das máquinas por 
outras de menor gasto de água. 

E 20% 

Espaços exteriores (jardins e similares) 

9 
Adequação da 
gestão da rega 

Alteração de comportamentos 
na rega por alteração de 
intensidade de água ou períodos 
e tempo de rega e horário. 

C 7,5% 

10 

Adequação da 
gestão de 
espécies 
plantadas 

Utilização de espécies com 
menores necessidades hídricas. 

I 30% 

11 

Uso de sistemas 
de rega 
eficientes e 
inteligentes 

Substituição de sistemas de rega 
por outros de menor consumo. 
Utilização de sistemas por 
aspersão/pulverização 
automatizados, em vez do uso de 
mangueira. 

E 15% 

Higienização da casa 

12 
Adequação dos 
procedimentos 
de lavagem 

Adoção de boas práticas na 
limpeza da casa: 
- Utilizar sistema mais eficientes 
“mopa” com spray de água em 
vez de balde de água e esfregona 
todas as semanas 
-Privilegiar o uso exclusivo de 
aspirador  

C 6% 

Certificação e rótulo de eficiência 

 13 

Promover a 
certificação e 
rotulagem dos 
edifícios. 

Promover a certificação dos 
edifícios pela norma AQUA+ ou 
outros sistemas de certificação 
da sustentabilidade em espaços 
construídos como o LiderA, 
LEED, BREEAM.  

C 10% 

Legenda: (C) Comportamental; (E) Equipamentos; (I) Infraestrutural 
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• Comércio e Indústria 

 
Ao nível do setor do comércio e indústria, parte das medidas envolvem, naturalmente, a adoção de boas 

práticas na gestão do recurso água, bem como aplicação de medidas semelhantes ao edificado, sobretudo 

a adoção de dispositivos eficientes nas casas-de-banho. 

 

A recirculação de água (incluindo águas residuais) também pode ser uma prática eficiente, 

nomeadamente ao nível dos sistemas de transferência de calor, promovendo a economia circular. No caso 

particular da indústria, a eficiência hídrica pode passar também pela reformulação dos processos de 

fabrico, com adoção de técnicas ou mecanismos com menores necessidades hídricas ou até com o 

aproveitamento de fontes de água alternativas. 

 

 

• Setor Agrícola 
 

Tabela 4 - Medidas de Eficiência Hídrica na Agricultura 

Medidas de eficiência hídrica na agricultura 

Reduzir e otimizar consumos 

N.º 
Designação da 

medida 
Descrição da medida Natureza 

Potencial 
de 

redução 
do 

consumo 
(%) 

Adequação do tipo de culturas 

A1 
Culturas com 
elevada 
eficiência hídrica 

Optar por culturas com 
menores necessidades hídricas 
ou maior intensidade hídrica. 

C 

Depende 
do tipo 

de 
cultura 

A2 

Promover 
culturas 
tolerantes à seca 

Potenciar a plantação de 
culturas como milho, trigo, 
arroz, oliveiras, mais resistentes 
à seca. 

C 

Depende 
do tipo 

de 
cultura 

Adequação dos volumes de rega 

A3 

Adequação dos 
volumes brutos 
de rega às 
condições de 
precipitação 

Medição de variáveis 
meteorológicas determinantes, 
nomeadamente precipitação, e 
adequação dos volumes de 
rega. 

C 7,5% 

A4 

Adequação dos 
volumes brutos 
de rega às 
necessidades 

Aplicação de técnicas para 
determinação de 
oportunidades de rega com 

C 7,5% 
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Medidas de eficiência hídrica na agricultura 

Reduzir e otimizar consumos 

N.º 
Designação da 

medida 
Descrição da medida Natureza 

Potencial 
de 

redução 
do 

consumo 
(%) 

hídricas das 
culturas  

base em indicadores de clima, 
solo ou plantas. 

Sistemas de rega eficientes 

A5 
Sistema de rega 
localizada 

Implementação de sistemas de 
rega localizada (gota-a-gota ou 
subterrâneas ou micro-
aspersão) 

E 10-15% 

A6 

Práticas de 
agricultura de 
precisão* 

Uso de sistemas automatizados 
com sensores meteorológicos 
(rega em função das condições 
meteorológicas). 

E 15% 

A7 

Uso de sistema de irrigação por 
taxa variável, isto é, uso de 
sensores e equipamentos de 
deteção remota para estimar 
variação espacial das 
necessidades hídricas em 
função das propriedades do 
solo. 

E 25% 

Adequação dos sistemas de rega por aspersão 

A8 
Utilização de 
cortinas de 
vento (sebes) 

Instalação de sebes impeditivas 
da ação do vento sobre os 
aspersores 

E - 

A9 
Retenção nas 
sementeiras 

Aumentar a capacidade de 
retenção superficial moldando 
as sementeiras. 

C - 

A10 

Controlo do 
escoamento 
superficial e 
erosão 

Renovar os sistemas de rega por 
aspersão inadequados ou 
obsoletos. 

E - 

Promoção de conhecimento 

A11 
Campanhas de 
sensibilização 

Realização de campanhas de 
sensibilização pelo setor 
agrícola e promoção das 
melhores práticas de rega nas 
explorações agrícolas. 

C - 

A12 

Potenciar o 
conhecimento e 
a formação 
sobre a 
agricultura de 
precisão* 

Campanhas de formação e 
promoção de conhecimento 
sobre as vantagens do uso de 
tecnologias de informação na 
eficiência hídrica na agricultura. 

C - 

Certificação e rótulo de eficiência 

A13 
Promover a 
certificação 

Rótulo de produto circular para 
o setor agroalimentar, 

C 10% 
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Medidas de eficiência hídrica na agricultura 

Reduzir e otimizar consumos 

N.º 
Designação da 

medida 
Descrição da medida Natureza 

Potencial 
de 

redução 
do 

consumo 
(%) 

CERTAGRI nas 
entidades do 
setor agrícola. 

desenvolvido pela ADENE, que 
visa orientar e certificar as 
entidades do setor para o uso 
eficiente e circularidade dos 
recursos. 

Legenda: (C) Comportamental; (E) Equipamentos; (I) Infraestrutural 

 
 
 

VIII.  Ativação do Plano  
 

O presente Plano Municipal de Contingência para Situações de Seca é ativado ou desativado por 

determinação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, mediante apreciação da situação pelo 

Serviço Municipal de Proteção Civil. A decisão de ativação ou desativação do Plano de Contingência deve 

ter em consideração: 

• Análise da evolução realizada pelo IPMA para detetar a ocorrência de períodos de seca e 

classificá-los em termos de intensidade; 

• Diretrizes da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento 

dos Efeitos da Seca, criada por Resolução do Conselho de Ministros n.º 80/2017, de 7 de 

junho; 

• Despacho do Governo a verificar a existência de situações de seca e do seu 

agravamento/melhoria no território continental.  

 

 

IX. Referência Bibliográficas 
(1) Portal do Estado do Ambiente. Riscos Ambientais – Seca. Agência Portuguesa do 

Ambiente: https://rea.apambiente.pt/content/seca 

 

(2) Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca. Gabinete de 

Planeamento, Políticas e Administração Geral, julho 2017: 

https://www.gpp.pt/images/Agricultura/Seca/Plano-Monitorizao-Preveno-e-Contingncia-SECA.pdf 

 

(3) Portal da Agência Portuguesa do Ambiente. Prevenção e Gestão de Riscos - Secas. 

Agência Portuguesa do Ambiente: https://apambiente.pt/prevencao-e-gestao-de-riscos/secas



Proposta de PLANO DE PREVENÇÃO, MONITORIZAÇÃO E CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE SECA 17 
 

 

 

ANEXO I - CONCEITOS 
 

Diferenciação entre Escassez de água e Seca 

Seca – Condição temporária de redução consistente na precipitação e disponibilidade de água em 

relação aos valores normais, abrangendo um período de tempo significativo e um determinado 

território, com consequências negativas nos ecossistemas e nas atividades socioeconómicas.  

Escassez de Água –  A escassez de água indica uma condição permanente de desequilíbrio entre os 

recursos hídricos e a procura de água numa determinada região (ou num sistema de abastecimento 

de água) – não há então recursos hídricos suficientes para responder às necessidades.  A escassez 

de água pode ter origem: 

• Física - resulta da inexistência de recursos hídricos naturais para atender à procura; 

•  Económica -  consequência de uma ineficiente gestão dos recursos hídricos disponíveis 

como, por exemplo, a existência de valores elevados de perdas em redes de distribuição, 

seja no regadio ou em abastecimento público para consumo (3). 

 

Definição de Seca 
 

A duração de uma precipitação anomalamente reduzida, bem como a amplitude dos seus desvios 

da normal climatológica, determina a intensidade de uma seca e a extensão dos seus efeitos a nível 

das reservas hidrológicas, das atividades económicas em geral (incluindo a agricultura), do ambiente 

e dos ecossistemas. 

Conforme a perspetiva de análise ou vulnerabilidade considerada, o fenómeno de seca pode ser 

distinguido geralmente entre secas meteorológicas, agrícolas e hidrológicas. 

 

Seca Meteorológica - Associada à não ocorrência de precipitação, define-se como a medida do 

desvio da precipitação em relação ao valor normal e caracteriza-se pela falta de água induzida pelo 

desequilíbrio entre a precipitação e a evaporação, a qual depende de outros elementos como a 

velocidade do vento, temperatura, humidade do ar e insolação. A definição de seca meteorológica 

deve ser considerada como dependente da região, uma vez que as condições atmosféricas que 

resultam em deficiências de precipitação podem ser muito diferentes de região para região. 

Seca Agrícola – Associada à falta de água causada pelo desequilíbrio entre a água disponível no solo, 

a necessidade das culturas e a transpiração das plantas. Este tipo de seca está relacionado com as 
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características das culturas, da vegetação natural, ou seja, dos sistemas agrícolas em geral. 

 

Seca Hidrológica – Associada ao estado de armazenamento das albufeiras, lagoas, aquíferos e das 

linhas de água em geral. A seca hidrológica está, assim, relacionada com a redução dos níveis médios 

de água superficiais e subterrâneas e com a depleção de água no solo. Este tipo de seca está 

normalmente desfasado da seca meteorológica, dado que é necessário um período maior para que 

as deficiências na precipitação se manifestem nos diversos componentes do sistema hidrológico. 

Seca Agrometeorológica – Conjugação dos conceitos de Seca Meteorológica e de Seca Agrícola uma 

vez que a relação causa-efeito entre ambas estão ligados. Desta forma a falta de água induzida pelo 

desequilíbrio entre a precipitação e a evaporação irá ter consequências diretas na disponibilidade de 

água no solo e consequentemente na necessidade das culturas (1). 

 

Seca Agrometeorológica e Seca Hidrológica 
 

No âmbito do presente Plano, para efeitos da Monitorização e Contingência, e em consonância com 

o Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca, serão adotados os 

conceitos de Seca Agrometeorológica e a Seca Hidrológica (2). 

 

 

   
 

Figura 1: Esquematização dos conceitos de seca utilizados (PPMCSS) 

 

Índices Meteorológicos 

A monitorização da seca meteorológica é realizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA), através do Índice Palmer ou PDSI (Palmer Drought Severity Index) e do índice SPI 

(Standardized Precipitation Index). 

 

PDSI - Palmer Drought Severity Index 

O índice meteorológico PDSI (Palmer Drought Severity Index) baseia-se no conceito do balanço da 

água tendo em conta dados da quantidade de precipitação, temperatura do ar e capacidade de água 

disponível no solo e permite detetar a ocorrência de períodos de seca classificando-os em termos de 

Seca Meteorológica Seca Agrícola Seca Hidrológica 

Seca Agrometeorológica Seca Hidrológica 
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intensidade (fraca, moderada, severa e extrema) - Quadro VII.1. 

O índice é standardizado, pelo que permite comparar quer diferentes regiões quer diferentes 

períodos. Trata-se deste modo, de um índice com capacidade de identificação e quantificação do 

fenómeno da seca. 

 

Categoria Classificação 
PDSI 

Chuva extrema 4.00 ou 
superior 

Chuva severa 3.00 a 3.99 

Chuva moderada 2.00 a 2.99 

Chuva fraca 0.50 a 1.99 

Normal - 0.49 a 0.49 

Seca fraca -0.50 a –1.99 

Seca moderada -2.00 a –2.99 

Seca severa -3.00 a 3.99 

Seca extrema -4.00 ou inferior 

Quadro.1 - Classificação para períodos secos/chuvosos do índice PDSI (Palmer, 1965). 

 

A monitorização deste índice é efetuada regularmente numa base mensal e em situações de seca 

intensa a um nível quinzenal pelo IPMA. 

SPI – Standardized Precipitation Index 

 
O índice SPI quantifica o défice ou o excesso de precipitação em diferentes escalas temporais, que 

refletem o impacte da seca nas disponibilidades de água. As menores escalas, até 6 meses, remetem 

à seca meteorológica e agrícola (défice de precipitação e de humidade no solo, respetivamente) e 

entre 9 e 12 meses à seca hidrológica com escassez de água refletida no escoamento superficial e nas 

albufeiras. 

 

Valores do SPI Categoria da Seca Probabilidade 

% 

>2.00 chuva extrema 2.3 

1.50 a 1.99 chuva severa 4.4 

1.00 a 1.49 chuva moderada 9.2 

0.99 a 0.50 chuva fraca 15.0 

0.49 a -0.49 normal 19.1 

-0.50 a -0.99 seca fraca 15.0 

-1.00 a -1.49 seca moderada 9.2 

-1.50 a -1.99 seca severa 4.4 

<- 2.00 seca extrema 2.3 

Quadro 2 – Classificação do índice SPI para períodos secos e períodos chuvosos e correspondente probabilidade 

de ocorrência. 
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A monitorização deste índice é efetuada regularmente numa base mensal.  

 

Seca Agrometeorológica – Níveis de Alerta 
 

 

Nível A.0 – “Situação Normal": Ausência de seca 
 

Execução de medidas adequadas de prevenção e planeamento face a potenciais situações futuras, 

nomeadamente para o uso eficiente da água com a adoção de medidas pró-ativas de prevenção. 

 

Critérios: 
 

 Índice PDSI: Categoria Normal (valores entre 0.49 e -1.99) 
 

 Precipitação Normal: Valores da quantidade de precipitação mensal e/ou acumulada no 

respetivo ano hidrológico próximos do valor médio (80 a 100%). 

 O acompanhamento agrícola é efetuado através do projeto “Estado das Culturas e 

Previsão das Colheitas” (ECPC), que acompanha mensalmente o estado de 

desenvolvimento das culturas e prevê a sua evolução com base na informação 

disponível, pelas DRAP, INE e GPP. 

 
Nível A.1 – “Pré-alerta”: Seca Moderada 

 

Esta situação é confirmada pela monitorização do IPMA e pelo GPP e deve ter em conta os 

seguintes critérios: 

• Índice PDSI: classe de seca moderada (-2.00 a -2.99) em 2 meses consecutivos no 

período de outubro a março. 

• Índice SPI 6 meses em seca fraca a moderada. 

• Confirmação do possível impacto na produtividade das culturas através do 

acompanhamento local do ECPC. 

 

Neste nível prevê-se o desencadeamento de medidas voluntárias de mitigação de situações de seca 

com medidas informativas e de controlo, incluindo reduções de consumos de água. 

 

Nível A.2 – “Alerta”: Seca Severa 
 

Maior atenção reservada para o setor agrícola de sequeiro e pecuária extensiva onde se deve 

acompanhar os seus efeitos mais frequentemente, quinzenalmente, através da avaliação do Estado 
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das culturas. 

• Índice PDSI: classe de seca severa (-3.00 a -3.99) em 2 meses consecutivos no período de 

outubro a março. 

• Índice SPI 6 meses em seca moderada a severa 
 

Neste nível prevê-se o desencadeamento de medidas restritivas de alguns usos da água e de reforço 

dos controlos. 

 

Nível A.3 – “Emergência”: Seca Extrema 
 

• Índice PDSI na classe de seca extrema (-4.00 a -4.99) 

• Índice SPI 6 meses em seca severa a extrema 
 

Neste nível prevê-se a imposição de medidas restritivas de alguns usos da água. Em caso de evolução 

negativa poderão ser impostas medidas de caráter excecional. 

No Setor agrícola, a monitorização do estado das culturas deverá continuar a ser quinzenalmente. 

 

Seca Hidrológica - Níveis de Alerta 

Aos níveis de alerta correspondem as seguintes descrições: 

Nível H.1 – “Pré-Alerta”; Precipitação abaixo do normal provocando ligeiro desvio face à média       do 

nível das reservas hídricas (indicado pelo IPMA); 

Nível H.2 – “Alerta”: Agravamento dos sinais prenunciadores de seca afetando os normais níveis das 

reservas hídricas; 

Nível H.3 – “Emergência”: Persistência e Agravamento da situação de Seca (2). 
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ANEXO II - Levantamento de poços, fontes e fontanários a analisar pelos 
SIMAR 

 
 

Tabela 5 - Localização de fontes de abastecimento alternativas 

Freguesia Localização dos pontos de amostragem 

Lousa 6 pontos: 

Cabeço Montachique, Lousa, Freixeira, Carcavelos, Fontelas e 

Monte Gordo 

Fanhões 1 ponto: 

Fonte/chafariz em Ribas de Baixo 

Loures 10 pontos: 

Lavadouros: A-dos-Cãos (R. Fonte Santo Amaro), A-dos-Calvos 

(Largo do Chafariz); Montemor (R. Santa Catarina).  

Fontanários: A-dos-Caos (Igreja, R. Santo Amaro), Ponte de 

Lousa (R. António Silva Capela); Bolores; Murteira (Tv. 

Prezinha); Migarrinhos; Montemor (R. Engenheiro C. Santos); 

Montemor (Estrada do Ceirão, Rua das Carvalhas) 

Moscavide 

Portela 

2 pontos: 

Furo na propriedade municipal cedida à Associação de 

Moradores da Portela (AMP) para rega dos espaços verdes e 

enchimento de lago ornamental do Jardim Almeida Garrett na 

Portela 

Furo em propriedade privada no Condomínio do Oriente em 

Moscavide para rega dos espaços verdes privados, públicos e 

privados de utilização pública do Condomínio do Oriente. 

Camarate 

Unhos 

Apelação 

3 pontos: 

Fonte do Poço Manuelino (Unhos); Nascente Rua Almirante 

Gago Coutinho (Unhos); Nascente Rua da Biquinha (Unhos) 

 


