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Resumo  
A alteração dos ecossistemas naturais e semi-naturais resultante da criação de 
sistemas artificiais para aumentar a disponibilidade da água, e aceder e 
controlar os recursos hídricos (e.g., barragens) gera impactes substanciais de 
vária ordem sobre as comunidades locais, alterando drasticamente os ciclos 
biológicos e hídricos dos ecossistemas. A participação pública na gestão da água 
tem vindo a ser uma prática adoptada por vários países, e é uma forma de 
envolver os directamente afectados e dar-lhes voz no processo de decisão. 
Apesar disso, a necessidade de dar resposta aos conflitos gerados na gestão da 
água, com o amadurecimento dos seus sistemas, permite uma maior reflexão e 
compreensão do papel dos seus utilizadores mais directos e a identificação das 
dificuldades criadas pela adopção deste tipo de políticas públicas. Nos países 
europeus a legislação comunitária – Directiva Quadro da Água - imprime força à 
componente participativa propondo novos desafios aos Estados-Membros que, 
salvo algumas excepções, têm ficado aquém de lhes dar resposta. Outros 
países, como Moçambique têm-se inspirado neste enquadramento normativo. 
Este trabalho permite reflectir sobre as estratégias de participação adoptadas 
pelas políticas públicas de gestão das águas em Portugal, Brasil e Moçambique, 
revelando diferenças entre os processos activos e passivos de participação no 
aperfeiçoamento de seus sistemas de gestão. 
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Abstract 
Changes in natural and semi-natural ecosystems due to development of artificial 
systems to increase water availability and to have access and control water 
resources (e.g., dams) generate substantial impacts on local communities, 
drastically changing the biological and hydrological cycles of ecosystems. Public 
participation has been adopted by several countries, and it is a way to involve 
those directly affected and to give them a voice in the decision making 
processes. However, the need to provide an answer to the conflicts generated in 
water management, with the maturity of its systems, allows for a better 
reflection and understanding of the role of the direct users in the identification 
of the difficulties created by the adoption of this type of public policies.  In the 
European countries the community legislation – Water Framework Directive – 
gives strength to the participative component proposing new challenges to the 
Member States that, despite some exceptions, have stayed behind of being able 
to respond. Other countries, such as Mozambique have gotten inspired in this 
normative framework. This work allows us to reflect on the adopted 
participation strategies by public policies in water management in Portugal, 
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Brazil and Mozambique, revealing differences among active and passive 
participative processes in the improvement of their management systems. 
 
Key words: participation; water management; Portugal; Brazil; Mozambique;  
 

 
 
Introdução 
 
 A água tem sido um elemento de 
disputa e regulação na vida das 
sociedades, em particular nas civilizações 
com características eminentemente 
agrícolas, tendo-se tornado neste início de 
século um recurso escasso que, dada a 
procura excessiva em relação à oferta e 
disponibilidade, e a um crescente processo 
de sensibilização sobre os seus limites, 
tem sido foco permanente de preocupação 
e de regulamentação.  
 No Brasil um documento do 
Ministério de Meio Ambiente 
(MMA/SBF/DCBio, 2007) aponta dois 
cenários para o ecossistema da Caatinga, 
predominante no semi-árido brasileiro. 
Esses cenários têm estreita relação com a 
problemática da água e a sua gestão. O 
cenário 1, com altas emissões, prevê um 
aumento da temperatura de 2 a 4 graus 
Celsius, e de 15% a 20% mais seco. O 
cenário 2, com baixas emissões, prevê 
uma elevação de 1 a 3 graus Celsius e a 
redução de até 15% do volume de chuvas. 
Em ambos os casos, a diminuição no nível 
dos açudes, os impactos na agricultura de 
subsistência e na saúde, assim como a 
perda da biodiversidade do ecossistema 
da Caatinga são evidentes 
(MMA/SBF/DCBio, 2007). 
 Na União Europeia as 
preocupações com a gestão dos recursos 
hídricos resultou no primeiro pacote 
legislativo para um único recurso natural 
de que há história – a Directiva Quadro da 
Água (DQA) que, além de todos os 
aspectos técnico-científicos, também se 
preocupa com o processo decisório 
encorajando os países membros a 
conduzirem processos de gestão 
participada activa. Outros países, como 
Moçambique, têm adoptado estratégias 
para a gestão dos recursos hídricos que 
vão frequentemente ao encontro destas 
orientações. 
 
Água e ecossistemas 
 
 Problemas de desenvolvimento de 
determinadas regiões no mundo, seja pela 
falta de água como input produtivo ou 
para abastecimento humano, seja pela 
necessidade de geração de energia para o 
crescimento económico, têm procurado 

soluções através da construção de 
grandes barragens e reservatórios 
artificiais, cujos impactos sócio-ambientais 
são indiscutíveis.  
 De facto, em regiões de escassez 
hídrica, as barragens têm como um dos 
seus objectivos principais disponibilizar 
água para a agricultura, favorecendo a 
conversão das culturas tradicionais de 
sequeiro para culturas irrigadas, alterando 
substancialmente os ecossistemas. Para 
além da importância dos impactos 
ambientais, pode-se ressaltar que a 
construção de barragens traz impactes 
sociais sérios, desde a sua publicitação 
anterior à obra, passando pelo 
desalojamento de populações locais à sua 
relocalização e reorganização das 
actividades produtivas na região. Mais 
afectados, os pequenos ou médios 
proprietários têm dificuldade de 
acompanhar esta conversão, sendo, 
frequentemente acompanhados por 
assistência técnica e subsídios que apoiam 
o processo de mudança na organização da 
actividade de subsistência. 
 Agricultores familiares habituados 
à disponibilização gratuita da água são 
forçados a responderem às novas 
exigências e neste processo perdem o seu 
conhecimento de sobrevivência em 
contextos de escassez de água. Esta 
agricultura familiar e sua relação com os 
ecossistemas, alteram-se drasticamente 
quando as condições ambientais se 
modificam pela disponibilização de um 
recurso anteriormente escasso, e pelos 
próprios impactos dos empreendimentos 
hidro-agrícolas, sendo mais evidente em 
áreas onde as oscilações na 
disponibilidade de água são acentuadas, 
como nos casos de estudo que serão 
abordados neste trabalho. 
 Ao não considerar o processo de 
construção de práticas, sentidos e visões 
de mundo específicos dos grupos sociais 
no seu processo de integração com o 
mundo natural, os projectos de 
desenvolvimento tendem a apresentar 
resultados pouco eficientes e confrontam-
se com as iniciativas de regulamentação 
dos problemas ambientais em políticas 
públicas pouco eficazes. A dificuldade vem 
da não interiorização por parte dos 
agricultores das medidas regulamentares, 
e gerando falta de compreensão das 



 Ecologi@ 2: 29-41 (2011) Artigos Científicos 

 

ISSN: 1647-2829            31 

 

razões que estão na base das novas 
medidas, uma vez que os mesmos se 
encontram excluídos do processo. 
 As ameaças à sustentabilidade dos 
processos de gestão da água devem-se a 
uma série de intervenções e políticas 
públicas que não têm levado em conta a 
complexidade e a especificidade das 
relações sócio-ambientais. Não há duvida 
que a água é essencial para o moldar dos 
ecossistemas; alterar as formas de a 
disponibilizar afecta-os seriamente.  
 Durante muitos anos estas 
decisões públicas estiveram circunscritas 
aos políticos e técnicos estando os seus 
reais ou potenciais utilizadores afastados 
das arenas de decisão. Mais 
recentemente, devido ao conhecimento 
das dificuldades que esta situação 
acarreta, as novas directivas de gestão da 
água têm criado abertura para incorporar 
no processo os anteriormente excluídos do 
processo.  
 Para compreender melhor esta 
dimensão, imprescindível à gestão dos 
recursos hídricos, pois afecta comunidades 
e ecossistemas, delineou-se um projecto 
no mundo lusófono que envolveu casos de 
estudo e investigadores de três países – 
Brasil, Portugal e Moçambique. Este artigo 
apresenta resultados dos três casos de 
estudo analisados sobre projectos de 
agricultura que permitiram um aumento 
da oferta da água através de sistemas de 
irrigação a pequenos agricultores na área 
de influência da barragem, que 
anteriormente viviam em contextos de 
escassez de água. 
 Os três casos de estudo 
previamente definidos para cada país 
foram:  
 1) Projectos de irrigação de 
pequenos agricultores em Ferreira do 
Alentejo no sul de Portugal abastecidos 
pelo reservatório da barragem do Alqueva 
na bacia do Guadiana, no sul de Portugal;  
 2) Projectos de irrigação para 
agricultores familiares na bacia do rio São 
Francisco, abastecida pelo reservatório da 
barragem de Itaparica, na fronteira entre 
Pernambuco e Bahia, Brasil; 
 3) Projectos de irrigação de 
pequenos agricultores no distrito da 
Namacha, abastecidos pelo reservatório 
da barragem dos Pequenos Libombos, 
localizado na bacia do Umbeluzi, 
Moçambique. 
 Na presente comunicação 
identificam-se a existência de formas de 
inclusão dos actores locais e institucionais 
no processo decisório, reflectindo sobre a 
abertura das estratégias de gestão de 
recursos hídricos no integrar da 

multiplicidade de interesses nestes 
contextos. 
 
Metodologia 
 
 O referencial metodológico 
utilizado parte, inicialmente, dos conceitos 
de inter e multidisciplinaridade, e somente 
neste ambiente é possível conduzir uma 
pesquisa inovadora, num contexto de 
grande complexidade que tem (i) 
agricultores familiares geralmente 
excluídos ou só parcialmente envolvidos 
nos espaços decisórios previstos nas 
políticas públicas de gestão das águas; (ii) 
uma avaliação dos recentes instrumentos 
de regulação económica da água e seus 
impactos socioeconómicos; e (iii) 
mudanças no ambiente visto como seco 
ou árido, transformado num ambiente 
com farta disponibilidade de água após 
instalação de infra-estruturas de irrigação, 
e por fim regulado economicamente para 
coibir o uso não racional. Para Duarte et 
al. (2005): 
 “... são necessárias novas lentes 
conceituais e novos instrumentos 
metodológicos que permitam avançar no 
conhecimento e na busca de soluções para 
os graves e complexos problemas da 
contemporaneidade. Nessa direcção, o 
imperativo da interdisciplinaridade coloca-
se de forma irrefutável. Temos salientado 
a importância de alguns elementos que 
nos remetem a uma actuação 
interdisciplinar: a complexidade das 
problemáticas; a processualidade e a 
intergeracionalidade epistemológica; a 
pluralidade e as diferenças existentes 
entre os diversos campos de actuação e a 
necessária construção de uma 
contextualidade dialógica. Entendemos 
que a contextualidade dialógica é 
processualmente construída como um 
espaço de diálogo e de conflitos 
paradigmáticos entre saberes, 
conhecimentos e práticas, um espaço que 
reconhece as complexidades e 
diversidades, e no qual se estabelecem 
consensos e pactos possíveis e 
temporários. Nesse processo de 
construção a emergência de pontos de 
radiação potencia uma visão mais 
ampliada e integrada dos 
temas/problemas geradores, e, em 
consequência, a articulação e interacção 
entre actores na busca de estratégias para 
soluções compartilhadas das 
problemáticas consideradas como 
prioritárias e fundamentais. Além de uma 
determinada visão de mundo e de ciência, 
o que está em jogo neste processo de 
construção é a definição do que sejam os 
problemas fundamentais de nosso tempo, 



 Ecologi@ 2: 29-41 (2011) Artigos Científicos 

 

ISSN: 1647-2829            32 

 

bem como das principais estratégias para 
resolvê-los. As opções são muitas e nem 
todos os caminhos levam à 
sustentabilidade.” 
 No caso desta investigação torna-
se claro que as populações locais estão 
sujeitas tanto a uma interpretação do 
ambiente e seus elementos dissociada dos 
padrões culturais dominantes enviesando 
uma leitura dos problemas que afectam a 
sua qualidade de vida pelas formas de 
domínio cultural das elites locais, 
conhecidas do interior do nordeste 
brasileiro, também familiares ao Alentejo 
português (Veiga, 2007) e mesmo ao 
contexto Moçambicano. 
 Após uma revisão bibliográfica 
focando as áreas de estudo nos 3 países 
foram identificadas e analisadas as 
transformações dos padrões territoriais de 
propriedade e uso do solo influenciadas 
por infra-estruturas hídricas e políticas 
públicas do sector. 
 Instrumentos legais e espaços de 
decisão previstos nas políticas públicas de 
águas e ambiente foram mapeados e 
avaliados considerando convergências, 

divergências, avanços e limitações, tendo-
se sempre em conta o público-alvo da 
investigação – os agricultores familiares, 
tradicionais. As situações de conflito na 
implementação das políticas públicas de 
águas e sua relação com os espaços 
destinados à participação das partes 
interessadas foram também mapeadas 
para uma análise interpretativa mais 
aprofundada das restrições ao processo 
decisório, gerando uma reflexão sobre 
como problemas locais relacionados com a 
água mantêm relação com esses espaços 
de decisão. 
 Após a caracterização 
socioeconómica dos actores a serem 
entrevistados, conduziram-se entrevistas 
semi-estruturadas (Figura 1) e reuniões 
formais, para o levantamento de 
informações e definição da amostragem 
pertinentes aos objectivos e metodologia 
do projecto, e identificaram-se formatos 
de articulação entre sistemas formais e 
informais no processo decisório. 
 
 
 

 
 

  
 

Figura 1. A - Albufeira no rio São Francisco, Itaparica, Brasil; B - Entrevista a um 
agricultor familiar em Itaparica. 
 
 

Durante a missão de cooperação (Figura 
2), a população local, já sensibilizada, foi 
convidada a participar em espaços de 
debate, reflexão e construção conjunta 
das questões levantados individualmente, 
permitindo que a equipe técnica se 
debruçasse sobre a observação 
participante como referencial 
metodológico para as reuniões 
comunitárias no terreno. 
Recorreu-se à observação participante, 
desenvolvendo uma interface entre o 
trabalho de pesquisa e o processo de 
desenvolvimento de capacidades humanas 
durante o trabalho de campo Becker 
(1997). Esta interacção permitiu aos 

agricultores e técnicos participantes um 
aprofundamento e reflexão sobre a 
temática e o conhecimento sobre as 
políticas públicas e suas necessidades de 
controle social por grupos excluídos. 
Os dados permitiram uma análise crítica 
dos problemas vividos no âmbito da 
gestão da água, na esfera nacional, bem 
como nos locais de investigação, 
revelando como as decisões, participadas 
ou não, afectam os ecossistemas locais, 
dependentes ou geradores da qualidade e 
quantidade de água. 
 
 
 



 Ecologi@ 2: 29-41 (2011) Artigos Científicos 

 

ISSN: 1647-2829            33 

 

 

  

Figura 2. A - Albufeira do rio Alqueva, Portugal; B - Trabalho de campo. 
 

Participação e exigências 
 
 A crescente relevância do 
envolvimento e da participação dos 
actores na gestão de recursos hídricos 
está directamente ligada ao evoluir da 
sociedade e à necessidade de oferecer 
novos formatos decisórios, exigidos por 
contextos de grande complexidade e 
incerteza. Formatos mais dialogantes de 
decisão – governância – menos 
autoritários e formalizados (Aragão, 
2005), emergem nestes contextos indo ao 
encontro de mecanismos participativos 
propostos para a gestão de recursos 
hídricos, hoje um requisito nas agendas 
politicas e ao qual a gestão das águas não 
é indiferente.  
 Há um pressuposto intrínseco, 
entre defensores da participação com 
sucesso, de que esta aumenta a 
possibilidade do interesse público ser 
realizado. No entanto, Além de um 
descontentamento generalizado face ao 
modo de actuar das instituições 
(Vasconcelos, 2004), existe uma 
considerável ambivalência por detrás da 
participação do cidadão (Day, 1997) que 
se acaba por reflectir nos quadros 
normativos propostos. 
 Quando se fala da necessidade de 
criar processos decisórios participados a 
ideia não é criar mais governo, mas 
operar num formato de organização em 
rede, jogando um papel dominante de 
trazer a contestação dos discursos para a 
mesa, passando a teoria democrática a 
ser exercida para além de um mero 
agregado de preferências tornando-se “um 
controle democrático através da 
comunicação que encoraja a reflexão 
sobre a preferência sem coerção” (Dryzek, 
2000). A decisão participada alargada tem 
vindo a tornar-se uma componente 
essencial para assegurar “a saúde e 
vitalidade da democracia”, além de 

desempenhar um papel fundamental no 
desenvolvimento de políticas públicas. 
 É neste contexto, que surge a 
Directiva Quadro da Água (DQA) que 
propõe um modelo de governância para a 
gestão de recursos hídricos, conferindo 
um elevado valor à participação pública e 
ao envolvimento dos actores, como 
elemento chave da integração para 
conseguir a sustentabilidade na gestão 
das águas, sendo a gestão por bacia o 
principal meio para o envolvimento do 
público. Para isso estabelece uma 
estrutura de acção no contexto das 
políticas da água para os Estados 
Membros da União Europeia, elegendo a 
participação pública como uma 
componente chave na gestão das bacias 
hidrográficas. Na DQA a participação é 
explicitada essencialmente como 
“consulta” e “acesso do público à 
informação” sendo as orientações de 
espectro largo, deixando as decisões sobre 
a sua operacionalização ao Estado 
Membro, embora defenda que este deve 
encorajar o “envolvimento activo” de 
todas as partes interessadas na produção, 
revisão e actualização na gestão da bacia 
hidrográfica, o que pressupõe a inclusão 
de metodologias activas de participação. 
 Subjacente a esta ideia está a 
convicção presente na Directiva de que as 
soluções devem responder às exigências 
de cada contexto local e as decisões 
“devem ser tomadas tão próximo quanto 
possível das localidades onde a água é 
afectada e usada”, sendo que a 
“prioridade deve ser dada à acção no 
âmbito da responsabilidade do Estado 
Membro através do desenvolvimento de 
programas de medidas ajustados às 
condições regionais e locais” (Directiva, nº 
13, pp. 327/2, estabelecendo o Quadro 
para a acção da Comunidade para a 
politica da água). Esta directiva 
representa um ponto de viragem nas 
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políticas das águas, ao nível europeu, 
defendendo uma abordagem mais 
compreensiva, integrada e participada 
(IBERAQUA, 2002).  
 Valarié e Rey (2006), salientam 
que “os problemas públicos fazem 
territórios sob a forma de um projecto de 
acção cujo processo de fabricação, a 
montante dos territórios, apoia-se sobre 
interacções e iteracções complexas entre 
actores ao nível das suas implicações. 
Funciona assim para zonas litorais, bem 
como para as bacias (…) Assim, o 
Conselho Mundial da Água, por exemplo, 
prometeu, sob a forma de receita para a 
acção, o aspecto de descentralização da 
“boa governância” da água”. Chama, pois 
a atenção para o facto de que a gestão 
integrada, especialmente no que se refere 
à gestão da água, deve estar apoiada 
sobre dois princípios fundamentais: a 
participação e a concertação (Valarié, 
2007). 
 Portanto, um novo desafio emerge 
em termos de estruturar adequadamente 
processos institucionais definidos para a 
participação e desenvolver 
responsabilidades partilhadas entre os 
diferentes participantes. Isto requer o 
operacionalizar de contextos, usando 
novas formas de envolvimento expandido 
de participantes informados, permitindo a 
integração dos seus valores e interesses, 
desde o início do processo de decisão 
(Vasconcelos, 2004). 

 
Gestão participada da água 
 
 A gestão descentralizada e 
participativa é uma prática inovadora que 
vem alterar a postura histórica de cultura 
política da administração pública central, 
tradicionalmente associada a formatos 
muito formalizados e centralizados. 
Simultaneamente, a frequente falta de 
preparação e inexperiência de entidades 
públicas equivocada do processo 
democrático e participativo de tomada de 
decisões.  
 As dificuldades para a condução de 
uma participação activa no processo de 
tomada de decisão estão associadas a 
uma arquitectura institucional não 
adequada a estas exigências, a 
orientações teóricas e práticas 
metodológicas distintas das comuns nas 
arenas técnico-decisórias, e ainda à 
ausência de processos de avaliação que 
conduzam a reorientações e reajustes do 
processo. Estes entraves aos processos 
decisórios participativos têm sido 
apontados e discutidos pela literatura 
(Duarte e Mattei, 2005; Vasconcelos, 
2007). Embora poucas experiências de 

referência no mundo tenham servido para 
balizar a adopção da prática de 
participação pública, encontramos hoje 
diferentes situações envolvendo a 
institucionalização dessa prática, com 
formatos e níveis variados e apresentando 
resultados e dificuldades diversos. 
 
Portugal : Alqueva, o maior lago 
artificial da Europa 
 
 A gestão das águas em Portugal 
foi marcadamente centralizada, passando 
por diversas reformas ao longo de quase 
um século (Serra, 2003). Esta gestão tem 
inicio em 1884 e durante os anos de 
regime autoritário (ditadura militar – 
1926-33; Estado Novo – 1933-74) 
consolida-se um modelo de gestão 
baseado no desenvolvimento de infra-
estruturas hídricas e no controle dos 
cursos de água para a geração de energia 
eléctrica e aproveitamentos 
hidroagrícolas, principalmente a partir da 
década de 40 (Freitas et al., 2000).  
 Nos anos 80, Portugal acompanha 
a Europa, gerando a Lei Bases do 
Ambiente e uma série de Decretos-Lei que 
vão na linha das exigências das novas 
políticas ambientais europeias. Entretanto, 
a unidade de bacia é novamente 
recuperada em 1994 (DL 45/94) com a 
criação do Conselho Nacional da Água, 
uma entidade consultiva não vinculativa 
do Governo. No início da década de 90, a 
geração de energia hidroelétrica passa a 
dividir espaço com o novo paradigma 
ambiental vigente a partir da Lei de Bases 
do Ambiente – Lei n° 11 de 1987. Em 
1990, os artigos relativos à água na Lei de 
Bases do Ambiente são regulamentados a 
partir de decretos que instituem o valor 
económico da água e a bacia hidrográfica 
como unidade de planeamento, criando as 
Administrações de Recursos Hídricos 
(ARH), que não chegam a se efectivar, 
embora as Leis de 1994 tenham tido um 
impacto significativo para o 
reordenamento do sector (Serra, 2003). 
 O órgão nacional de gestão – o 
Instituto da Água (INAG) é criado em 
1993 e, já em 1994, por meio do Decreto 
Lei n° 45, são criados o Conselho Nacional 
da Água (CNA) e os Conselhos de Bacia 
(CB), e são instituídos o Plano Nacional da 
Água (PNA) e os Planos de Bacia 
Hidrográfica (PBH), que prevêem 
processos de publicitação e consulta. 
Entretanto, com a criação dos 15 
organismos de bacia em 1994, espalhados 
em todo o país, surge uma participação 
limitada, pois os Conselhos de Bacia são 
apenas consultivos, e o processo decisório 
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é gerido e supervisionado pelo órgão 
gestor nacional da água. 
 Segundo o Decreto Lei n° 45, de 
1994, o planeamento deve observar, entre 
outros aspectos, a participação 
envolvendo agentes económicos e as 
populações directamente interessadas, 
visando o alargamento de consensos 
(Artigo 2° do Decreto Lei n°45/94). Com 
este decreto o INAG responsabiliza se pela 
coordenação de 15 Conselhos de Bacia, 
responsáveis pela elaboração e revisão de 
15 respectivos Planos de Bacia, que 
devem ser submetidos à consulta pública 
sob responsabilidade do Instituto da Água 
- INAG. Os Conselhos, segundo o Decreto, 
são órgãos consultivos de planeamento 
regional, em que estão representados os 
organismos do Estado, relacionados com o 
uso da água e os utilizadores, devendo 
reunir-se trimestralmente. 
 Em 2001, o governo apresenta o 
Plano Nacional da Água - PNA, previsto no 
Decreto Lei de 45/94, o qual define que 
sua elaboração deve ser acompanhada 
pelo Conselho Nacional de Água (CNA) e 
informada por este antes da aprovação 
pelo Ministro do Ambiente por meio de 
Decreto Lei. O Plano Nacional de Água 
inclui uma breve abordagem sobre as 
oportunidades de participação 
(participação, informação e co-
responsabilidade) no domínio da gestão 
das águas, destacando além do CNA e dos 
Conselhos de Bacia, a Comissão de Gestão 
de Albufeira (Decreto Lei n° 21/98), os 
processos associados aos Planos de 
Especiais de Ordenamento do Território – 
PEOT, pelo Decreto Lei 380/99; os 
inquéritos públicos associados ao direito 
de uso da água por mais de 10 anos 
(Decreto Lei n° 46/94) e a informação 
sobre o estado da qualidade da água 
(Decreto Lei n° 236/98). 
 No capítulo referente à 
participação, o PNA aponta que, nos 
diplomas legais sobre a matéria, a 
formulação sobre os mecanismos e 
responsabilidades é vaga. O Decreto Lei 
380/99, que se refere aos instrumentos de 
gestão do território, por exemplo, faz 
ampla defesa da participação e do acesso 
à informação a todo cidadão nos seus 
artigos 5° e 6°, mas em seguida, as 
restringe a formatos passivos no caso dos 
planos sectoriais e especiais de 
ordenamento do território. No caso dos 
PEOT é prevista uma Comissão Mista de 
Coordenação que inclui representantes de 
ONGA’s, mas realiza apenas o 
acompanhamento da elaboração dos 
instrumentos. 
 O PNA aborda a participação como 
a “contribuição dos cidadãos (enquanto 

diferentes grupos sociais, entidades 
colectivas ou individuais, públicas ou 
privadas) tanto na formulação como na 
execução das políticas ambientais, e ainda 
na valorização do ambiente”, destacando 
que esta contribuição “deve ter lugar nas 
etapas iniciais do processo”. Após o 
acompanhamento do processo de consulta 
pública de três dos 15 Planos de Bacia 
Hidrográfica, Rocha (2002) chega à 
conclusão de que a participação do 
cidadão comum é profundamente limitada. 
Todo o sistema passou por uma revisão 
devido à transposição da DQA (Directiva 
2000/60/CE) para o direito nacional 
português em 2005 (Decreto Lei nº. 
58/2005). 
 A Directiva-Quadro da Água impõe 
uma nova referência na protecção das 
águas superficiais e subterrâneas da União 
Europeia, ocupando-se ainda da influência 
da qualidade das águas interiores sobre os 
ecossistemas marinhos e de transição.  
 Segundo o Artigo 14° - 
“Informação e Consulta do Público” – a 
DQA encoraja os Estados-membros à 
participação activa de todas as partes 
interessadas não só na implementação da 
directiva, como especificamente na 
elaboração, revisão e actualização dos 
planos de gestão de bacia hidrográfica. 
Entretanto a DQA não estabelece no seu 
texto o formato ou as condições para esta 
participação, o que permite que cada 
Estado-Membro desenvolva suas próprias 
estratégias de incentivo que podem 
atender de maneira satisfatória ou não a 
tal princípio.  
 Conforme salientam Veiga et al 
(2008), a implementação da DQA em 
Portugal tem vindo a colocar importantes 
desafios, quer ao nível da obtenção de 
dados para poder fazer a caracterização 
do estado actual das massas de água, 
quer ao nível institucional, requerendo 
alterações significativas ao modelo de 
organização vigente, de forma a adaptá-lo 
à gestão por bacia hidrográfica e a 
sistematizar a legislação dispersa 
existente em matéria de águas. A tal 
ponto que a transposição da DQA para o 
direito português se arrastou muito para 
além do prazo estabelecido, 2003, tendo 
vindo a ser publicada apenas em 2005 
pelo Decreto Lei nº. 58/2005 de 29 de 
Dezembro.  
 A participação pública no âmbito 
do processo de transposição da DQA ao 
direito português pautou-se por 
procedimentos pouco alinhados com os 
princípios de transparência e envolvimento 
activo defendidos pela DQA. É patente que 
estes procedimentos atingem apenas uma 
faixa de interessados muito específica e 
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restrita, não integrando a grande maioria 
dos utilizadores da água, parte 
directamente interessada do processo. 
 A participação pública, de uma 
forma geral, tem-se restringido a 
processos passivos de participação, 
nomeadamente a consulta pública e/ou o 
acesso do público à informação, as duas 
práticas mais comuns. Há uma ideia 
generalizada entre as pessoas envolvidas 
nas arenas da política da água – 
funcionários públicos, especialistas na 
área dos recursos hídricos, ambientalistas, 
agricultores e outros utilizadores de água 
– de que estes mecanismos são 
incipientes e ineficazes na gestão e 
implementação das políticas ambientais 
(Vasconcelos, 2004).  
 No entanto, existe a intenção de 
reactivar os Conselhos de Bacia que 
podem ter um papel integrador do debate 
sobre a DQA com o envolvimento dos 
atores da gestão da água, e para tanto 
deve ser feita uma avaliação de sua 
efectiva contribuição ao processo de 
gestão. Recentemente, o INAG publicou o 
Calendário e programa de trabalhos para 
a elaboração dos planos de gestão de 
região hidrográfica (2008), preconizados 
pela DQA e pela Lei da Água que prevêem 
que estes “devem ficar finalizados no final 
de 2009 e todas as medidas preconizadas 
nos mesmos deverão estar operacionais o 
mais tardar até 2012”.  
 É neste contexto que surge o 
Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva que ficará na história como tendo 
criado o maior lago artificial da Europa na 
altura da sua construção. No entanto, 
junto aos primeiros projectos de regadio 
instalados nas proximidades de Ferreira 
do Alentejo, dificilmente os agricultores 
percebem a relação entre as políticas e 
espaços de gestão da água, e as decisões 
tomadas no terreno. 
 A água ainda é utilizada de forma 
pouco sustentável, principalmente entre 
os agricultores que tiveram parte de suas 
áreas de sequeiro convertidas em regadio. 
Existem ainda, muitos problemas 
operacionais dos sistemas fornecidos pelo 
empreendimento, ainda que modernos e 
altamente automatizados. 
 A sobreutilização no regadio 
implica a alteração dos padrões naturais 
de drenagem, modificando as 
características dos ecossistemas locais, 
que são extremamente sensíveis em 
épocas de estiagem. De facto, embora a 
cobrança da água desestimule a pequena 
produção, não desencoraja os empresários 
de Espanha que estão a comprar terras na 
região subsidiados pelos seus governos, 
 

Brasil : Itaparica, pioneirismo social 
 
 No Brasil, a Lei n° 9.433/97 
representa um marco na gestão das 
águas. Institucionaliza o processo de 
descentralização das decisões através de 
organismos de bacias que integram 
representantes das esferas 
governamentais, dos utilizadores de água 
e da sociedade civil organizada.  
 A relação existente entre a 
administração pública brasileira e a gestão 
dos recursos hídricos tem sido considerada 
historicamente centralizada e sectorial por 
variados autores (Veiga, 2007). Assunção 
(2000) considera que a gestão das águas 
no Brasil desenvolveu-se de forma 
sectorial e privilegiada de grupos de 
interesse, afectada pela dispersão gerada 
por uma série de instrumentos legais 
(decretos e outras políticas que tratavam 
de diferentes aspectos da gestão de 
águas) que se seguiram principalmente a 
partir do Código de Águas de 1934. 
Dispersão acompanhada, ainda, por uma 
multiplicidade de agentes reguladores de 
diferentes aspectos dos recursos hídricos 
– de acordo com o seu uso na agricultura, 
mineração, energia eléctrica, saneamento, 
pesca, abastecimento, navegação, etc. 
(Assunção, 2000). 
 No que se refere à participação 
social na gestão das águas, poucos são os 
estudos que abordam seu histórico 
anterior ao surgimento dos Comités de 
Bacia no cenário nacional. Destaca-se, o 
Rio Grande do Sul que apresenta as 
primeiras experiências de Comités de 
Bacia com a participação da sociedade 
civil a partir de 1988, fruto de mobilização 
de ambientalistas associados a outros 
actores governamentais e da sociedade 
nas questões que afectavam os recursos 
hídricos gaúchos (Zorzi et al., 2004; 
Gutierrez, 2001). As experiências 
anteriores, conduzidas pelo governo 
federal, não visavam a criação de 
organismos deliberativos, nem permitiam 
a participação da sociedade na gestão dos 
recursos hídricos.  
 A Política Nacional de Recursos 
Hídricos (PNRH), decretada pela Lei n° 
9.433 de 1997, constitui-se na referência 
legal deste modelo de âmbito federal, 
embora alguns autores considerem que a 
criação do Comité Especial de Estudos 
Integrados de Bacias Hidrográficas, e os 
Comités Executivos de Estudos Integrados 
de Bacias Hidrográficas no Brasil a partir 
de 1978 sejam os precursores da abertura 
para tal modelo de gestão. 
 A PNRH apresenta princípios 
visando o uso múltiplo das águas, a 
descentralização de decisões, a gestão 
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participativa, e a aplicação de 
instrumentos que visam estimular o uso 
racional segundo o princípio poluidor-
pagador. A bacia hidrográfica – um 
território natural (e não um limite político-
administrativo) é instituída como unidade 
de gestão e a água assume-se como um 
bem de valor económico e social.  
 Presente na PNRH, o Sistema 
Nacional de Gestão de Recursos Hídricos 
abrange os órgãos federais e estaduais de 
gestão dos recursos hídricos, conselhos 
deliberativos e respectivos organismos de 
bacias, definindo e regulamentando a 
participação da sociedade em espaços que 
são, sobretudo, de âmbito regional e que 
não se sobrepõem nem à escala dos 
estados nem dos municípios.  
 A lei das águas no Brasil funciona 
com o apoio activo do governo federal. Os 
comités federais são implantados e 
subsidiados pela Agência Nacional de 
Águas. Os estaduais são-no pelos 
respectivos governos, já que o sistema 
não possui recursos próprios previsto 
serem obtidos através da cobrança pelo 
uso da água, ainda em fase inicial de 
implantação.  
 De acordo com Veiga (2007), o 
desenho da participação não é adequado, 
uma vez que foi implementado como uma 
categoria instrumental sem o devido 
reconhecimento como um direito e 
condição para a prática da cidadania 
voltada para uma cultura democrática. No 
entanto, a elaboração e revisão do Plano 
Nacional de Recursos Hídricos, mais 
recentemente, tem-se revelado um 
processo extremamente democrático e 
participativo, ainda que a tomada de 
decisão ainda não esteja balanceada entre 
os actores, e nem sempre é conhecida 
pela maioria da população. 
 Essa dinâmica reflecte também o 
que acontece a nível local. Os projectos de 
irrigação para agricultores familiares 
abastecidos pelo reservatório da barragem 
de Itaparica, na fronteira entre 
Pernambuco e Bahia, representam parte 
dessa configuração. Numa transição da 
agricultura de sequeiro para culturas 
irrigadas, com inadequação de uso dos 
solos, problemas de relocalização e 
implementação, o conhecimento desses 
agricultores sobre as políticas de águas e 
quem os representa nos espaços de 
gestão é quase nulo. 
 No entanto, já estão a pagar a 
factura da água bruta recebida nos 
projectos – devido à política nacional de 
águas, em contextos de alterações do 
ecossistema causadas pela degradação e 
uso inadequado da irrigação, que se aliam 
a outros impactos ambientais de usos 

múltiplos dos recursos hídricos para fins 
económicos. 
 Se na Europa a DQA se 
fundamenta no respeito pelo direito da 
vida se perpetuar nos ecossistemas 
hídricos, estabelecendo parâmetros de 
qualidade que atendem não só ao homem 
mas às espécies nas massas de água, no 
Brasil ainda se debate quanto ao caudal 
mínimo necessário para manter a vida nas 
massas de água após casos de 
aproveitamento hídrico para actividades 
económicas e de abastecimento (a 
legislação sobre o caudal ecológico 
encontra-se em debate no Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos).  
 
Moçambique: Pequenos Libombos, 
institucionalização da 
descentralização 
 
 Com a independência em 1975, 
Moçambique perde uma boa parte do 
suporte técnico e da sua administração 
central, seguindo-se um período de guerra 
do qual só emerge duas décadas mais 
tarde, com dificuldades económicas 
bastante graves.  
 Ainda sob domínio e influência do 
modelo português, a gestão dos recursos 
hídricos emerge nos anos 50, centralizada 
e sem qualquer tipo de envolvimento da 
sociedade. 
 Foi somente com a Lei de Águas 
de 1995 que se incorporam os 
fundamentos e conceitos das políticas 
internacionais de água, incentivam-se 
iniciativas descentralizadoras e criam-se 
as Administrações Regionais de Águas – 
ARA para a administração dos recursos 
hídricos de cada bacia hidrográfica no país 
(Vaz, 2003); o Conselho Nacional de 
Águas, órgão consultivo do Conselho de 
Ministros e de coordenação inter-
ministerial sobre aspectos relevantes da 
política geral de gestão da água, é 
também criado. 
 A influência portuguesa no 
desenvolvimento do sistema de gestão de 
águas de Moçambique moldou a estratégia 
de envolvimento da sociedade na gestão. 
Com o estabelecimento da cobrança pela 
água na Política Tarifária de 1998, 
estabelece a participação dos cidadãos no 
estabelecimento das tarifas, através de 
reuniões de comité e das Administrações 
Regionais. 
 Só em 2007, é que a Lei de Águas 
de 1991 e a Política Nacional de Águas 
(1995) são revistas. A actual Política de 
Águas de Moçambique enfatiza como duas 
de suas principais políticas, um papel mais 
preponderante das partes interessadas na 
gestão de água ao nível das bacias 
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hidrográficas e a participação dos 
beneficiários, das comunidades e utentes 
da água. Explicita, igualmente, que a 
participação será estimulada e favorecida 
“pelo processo de descentralização dos 
mecanismos de tomada de decisão e por 
uma disseminação alargada e pro-activa 
da informação sobre recursos hídricos e 
usos da água” (p.7).  
 A Estratégia Nacional de Gestão de 
Recursos Hídricos, com o objectivo 
principal de implementar a Política de 
Águas, é publicada em 2007. O processo 
de elaboração da Estratégia foi 
coordenado pelo Grupo de Trabalho 
Alargado (GTA), um órgão inter-sectorial e 
multidisciplinar, estabelecido no Conselho 
Nacional de Águas (CNA), e constituído 
por representantes dos Ministérios que 
compõem o CNA, de instituições não-
governamentais, do sector privado, da 
academia, de associações dos utilizadores 
de água, de ONGs e de órgãos de 
informação.  
 As ARA, instituídas para a gestão 
de conjuntos de bacias hidrográficas em 
todo o território, estabelecem por meio de 
seus estatutos a formação e 
funcionamento de Comités de Bacia de 
carácter consultivo, envolvendo a 
participação do poder público e 
utilizadores, e ainda de associações 
constituídas no âmbito da sociedade civil. 
 Uma grande parte das bacias 
apresenta maioritariamente uma 
actividade de agricultura de subsistência e 
irrigada, sobretudo a partir de 1960-70 
quando a gestão da água, ainda na colónia 
portuguesa, se faz sob a óptica das 
grandes barragens para geração de 
energia e irrigação. Está previsto que as 
ARA obtenham recursos para gerir as 
bacias por meio da cobrança, mas 
estabelecendo uma certa protecção aos 
pequenos agricultores beneficiados por 
projectos de irrigação. 
 Em Moçambique, o debate sobre 
estas questões e ainda sobre a gestão 
integrada dos recursos hídricos tem vindo 
a ocorrer nos Comités de Bacia instituídos 
no país nos últimos anos. Entretanto, 
observa-se, ainda, muitas limitações no 
processo de participação, que vão desde a 
sensibilização e mobilização dos actores 
sociais, à escolha de representantes e à 
participação dos mesmos nos espaços 
consultivos.  
 No Comité de Bacia do Rio 
Umbeluzi, por exemplo, existe a 
representação dos pequenos, médios e 
grandes agricultores, mas a frequência de 
reuniões é baixa e há pouca participação 
dos representantes dado o seu carácter 
meramente consultivo, o que é acentuado 

por outras dificuldades, como por exemplo 
a deslocação dos representantes para 
participarem das reuniões. Na Lei de 
águas do país o agricultor, pequeno 
produtor de subsistência, é protegido da 
cobrança da água, com a aplicação de 
tarifas subsidiadas.  
 Embora as reuniões contem de 
facto com a participação das associações 
de agricultores e de regantes, a 
participação das organizações não 
governamentais, cujas agendas 
ambientais se chocam com a 
implementação de decisões dos comités, 
sobretudo no caso de grandes barragens, 
ainda é limitada. Estas organizações 
geralmente de carácter nacional, reportam 
inúmeros conflitos e o acesso a espaços 
de participação é limitado.  
 Na ausência de oposição de 
interesses, as reuniões consultivas podem 
tornar-se meros espaços de disseminação 
das decisões assumidas pelo governo, 
onde, aliás, segmento quase sempre 
maioritário nas reuniões. No entanto, com 
a continuidade e a capacitação dos actores 
mais fragilizados envolvidos nas reuniões 
do comité, espera-se que a evolução 
aponte para um aumento na intensidade e 
qualidade de participação após uma 
aprendizagem inicial. 
 Não deixa de ser curioso, que 
embora haja toda uma experiência de 
participação noutros sectores, como seja o 
acesso ao abastecimento de água para 
consumo doméstico em zonas rurais, 
essas aprendizagens não se reflectem 
nestas áreas mais ligadas à água de 
regadio onde o formato se pauta muito 
mais pelo formato racional e hierárquico, 
o que nos leva a supor a falta de 
transversabilidade entre os vários sectores 
governamentais responsáveis.  
 Sobre os agricultores beneficiados 
pelo regadio, observados durante a 
estadia no terreno (Figura 3) junto as 
Parcelas de Massaca e Maufiane, Distrito 
da Namacha, incide a pressão de muitos 
interesses – económicos e imobiliários, 
que afectam os ecossistemas locais que já 
sofrem com a intensificação da actividade 
e pressão de zonas particularmente 
importantes para o equilíbrio ambiental, 
como as matas ciliares. Ademais, os 
recursos hídricos sofrem pelo uso 
constante de agroquímicos e fertilizantes 
aplicados nas suas margens e transferidos 
para seus leitos devido à acção 
intensificada pela aglomeração em 
pequenas parcelas de muitas famílias 
interessadas na farta disponibilidade de 
água. 
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Figura 3. A - Agricultura nos Pequenos Libombos; B - Reunião de agricultores  
 
 
 Sobre os agricultores beneficiados 
pelo regadio, observados durante a 
estadia no terreno (Figura 3) junto as 
Parcelas de Massaca e Maufiane, Distrito 
da Namacha, incide a pressão de muitos 
interesses – económicos e imobiliários, 
que afectam os ecossistemas locais que já 
sofrem com a intensificação da actividade 
e pressão de zonas particularmente 
importantes para o equilíbrio ambiental, 
como as matas ciliares. Ademais, os 
recursos hídricos sofrem pelo uso 
constante de agroquímicos e fertilizantes 
aplicados nas suas margens e transferidos 
para seus leitos devido à acção 
intensificada pela aglomeração em 
pequenas parcelas de muitas famílias 
interessadas na farta disponibilidade de 
água. 
 O custo desse sistema, no 
entanto, começa a pesar sobre os 
agricultores uma vez que o apoio público 
deixa de ser constante. Na exigência da 
autogestão dos empreendimentos 
agrícolas, os ecossistemas sofrem pela 
sobre-exploração que garante a 
sobrevivência e os custos da produção, 
ainda mais com o pagamento pela água 
bruta aduzida dos sistemas locais. 
 
Participação efectiva? 
 
 Mesmo com a Directiva Quadro da 
Água, que encoraja os Estados Membros a 
conduzir processos de participação activos 
para uma gestão participada dos recursos 
hídricos, o sucesso da participação tem 
sido limitado, como é o caso de Portugal 
que utiliza formatos “passivos” de 
participação nos processos de consulta e 
de disponibilização de informação. Só 
muito recentemente, no desenvolvimento 
dos actuais planos de bacia, se começam 
a criar espaços para uma participação 
mais activa e genuína. 

 O Brasil cria todo um processo de 
descentralização das decisões em recursos 
hídricos através de organismos de bacias 
de ampla representação (esferas 
governamentais, dos utilizadores de água 
e da sociedade civil organizada) 
assegurando espaços apontados por 
diversos estudos como espaços de conflito 
de poder, com pouca efectividade sobre os 
investimentos feitos nos territórios que 
têm influência – a respectiva bacia 
hidrográfica. A agricultura, especialmente 
quando irrigada, é identificada por 
diversos estudos como o maior uso 
consumidor de água. No entanto, torna-se 
difícil afirmar que os agricultores 
familiares, com suas especificidades e 
características diferenciadas, sejam 
representados ou tenham influência e 
mesmo conhecimento sobre as políticas 
públicas de gestão das águas em seus 
espaços decisórios, onde prevalecem 
interesses de grupos organizados com 
interesses voltados, na maioria das vezes, 
para a grande agricultura. Um reflexo da 
ausência da representação dos interesses 
da agricultura familiar, encontra-se 
expresso na existência do Movimento dos 
Sem Terra (MST) e do Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB). 
 No caso de Moçambique, o papel 
das entidades internacionais na exigência 
de participação e controle social como 
estratégia e requisito para concessão de 
empréstimos, créditos e benefícios 
influencia de alguma forma a abertura à 
participação. No entanto, é frequente 
recorrer-se, de uma forma generalizada, à 
importação de modelos de políticas 
públicas transpostos de países com 
experiências e contextos histórico-
culturais completamente diferenciados, 
sob o pretexto de apresentarem-se como 
experiências de êxito e dentro dos 
padrões e agendas internacionais, mas 
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sem uma reflexão sobre sua adequação às 
necessidades e realidades reais do 
contexto nacional. Os dois projectos de 
investigação financiados pelo CNPq – (1) 
Percepção sobre a escassez hídrica e o 
impacto social da gestão das águas entre 
agricultores familiares - Estudos de caso 
no Brasil, Portugal e Moçambique, 2007-
2009 e (2) Avaliação qualitativa e dos 
custos de transação da participação social 
na gestão dos recursos hídricos no Brasil e 
em Moçambique - e o trabalho de Veiga 
(2007), identificam que os principais 
elementos que se referem à participação 
pública nas Políticas Públicas de Águas 
têm estado muito ligadas a estratégias 
Europeias que têm vindo a influenciar a 
gestão integrada das águas nos países do 
sul, no que se refere à efectivação da 
participação social nos processos de 
gestão nos três países. 
 
Conclusões 
 
 Os conflitos que ocorrem durante 
a participação de actores com diferentes 
valores e interesses são inerentes ao 
processo. Mais importante que o 
consenso, são o debate e o diálogo 
possíveis de serem estabelecidos durante 
o processo participativo. Em formatos 
passivos, os espaços de participação 
podem estar, por um lado, restringindo a 
expressão de interesses conflituosos 
relacionados com o uso da água na bacia, 
esvaziando o processo decisório, seja em 
termos de informações, seja em termos 
da falta de reconhecimento pelos órgãos 
públicos de planeamento e gestão das 
entidades que sejam menos cooperativas 
ou críticas ao processo.  
 Com uma aprendizagem e partilha 
de experiências, espera-se que novos 
mecanismos de participação possam 
tornar a participação pública um valor 
acrescentado para as políticas da água, e 
não apenas mais um item na agenda. A 
água é um recurso escasso e, se bem 
gerida, pode assumir um potencial quer na 
preservação dos ecossistemas quer no 
desenvolvimento de uma região. A política 
da água tem de reflectir esta realidade, 
sendo o Estado um dos actores chave no 
processo. Contudo, não há política 
sustentável sem um efectivo e eficiente 
envolvimento de todos. Portanto é urgente 
e uma exigência criar mecanismos e 
metodologias que assegurem um 
envolvimento genuíno e gerador de 
contributos para a gestão integrada e 
participativa da água. 
 Dessa forma, os ecossistemas 
dependentes e geradores da qualidade e 
quantidade da água entram nas agendas 

políticas e são difundidos entre os 
diferentes grupos de interesse 
promovendo um maior e mais difundido 
conhecimento sobre os sistemas 
ecológicos e estimulando maior controle 
social e uma gestão mais efectiva.  
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