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Essenciais para dar responder a diversas 

obrigações e compromissos do Estado 

português, designadamente: 

• Avaliação das disponibilidades 

hídricas nacionais;  

• Verificação do cumprimento da 

Convenção Luso-Espanhola; 

• Apoio ao Sistema de Vigilância e 

Alerta de Recursos Hídricos – SVARH;  

• Apoio à Comissão de Gestão de 

Albufeiras; 

• Definição do domínio hídrico; 

• Apoio à segurança de barragens; 

• Apoio à rede de qualidade da água; 

• Apoio às atividades da Autoridade 

Nacional de Proteção Civil; 

• Verificação e dimensionamento de 

obras hidráulicas; 

• Elaboração de planos e estudos sobre 

os recursos hídricos. 

1. Redes 

Hidrometeorológicas 



1. Redes Hidrometeorológicas 
Redes Hidrometeorológicas  

Manutenção das redes de monitorização de recursos hídricos 
Atividade Custo Anual (€) 

Custo da Manutenção preventiva e corretiva 750 000,00 € 

Equipamento reserva 300 000,00 € 

Utilização de terrenos particulares 150 000,00 € 

Incluem cerca de 931 estações, das quais 311 estações são hidrométricas (que medem 
níveis hidrométricos, cotas ou caudais) e 620 são meteorológicas (precipitação, 
velocidade e direção do vento, evaporação, radiação, temperatura, humidade). 

A rede de monitorização de recursos hídricos (quantidade) 
esteve inoperacional desde 2010 até 2014, momento em que a 
Agência Portuguesa do Ambiente iniciou a sua reabilitação.  

O custo da reabilitação (2014 –2016) - 4M€. 

Atos de vandalismo e ou roubos, avarias nos equipamentos. 



2. Sistema Nacional de Recursos Hídricos 

SNIRH 

Rede APA: Dados Meteorológicos 
carregados por telemetria ou por 
ficheiro (manual) 

Rede APA: Dados Hidrológicos 
carregados por telemetria ou por 
ficheiro (manual) 

Dados IPMA (meteorológicos), 
ES e EDP  (hidrométricos) – 
carregados por FTP 

Quantidade 

Relatório – escoamento 
Relatório – precipitação 
Relatório - disponibilidades 
Relatório CADC 

Qualidade 

• Rede Qualidade água 
(DQA, origens, nitratos, 
EIONET, piscícolas): 
Dados  carregados 
manualmente de 
parâmetros físico-
químicos, biológicos 
(penas fitoplâncton) e 
microbiológicos 

• Águas balneares: Dados 
carregados 
automaticamente a 
partir do LabWay 

Águas 
Subterrâneas 

• Aquíferos 
• Rede Quantidade: 

Dados carregados 
manualmente  

• Rede Qualidade 
(DQA, nitratos, 
origens): Dados 
físico-químicos 
carregados 
manualmente. 

• Relatórios  

Consulta e exportação dos dados 
Correio eletrónico de envio e resposta a questões 



3. Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos - SVARH 
O SVARH divide-se em três grandes módulos, representados esquematicamente: 

• Aquisição de dados – estações automáticas com teletransmissão, troca de dados com outras entidades: Confederações 
Hidrográficas de Espanha, EDP, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e Associações de Regantes. 

• Processamento central – sistema informático de recolha de dados das estações automáticas, troca de dados com outras 
entidades, processamento e armazenamento dos dados, elaboração de modelos hidrológicos e hidráulicos. 

• Disponibilização – software de disponibilização em tempo-real dos dados adquiridos e dos alertas processados na Central 
de Comando. 

O SVARH é o sistema de suporte à 
atividade da ANPC essencial para 
realizar as ações que visam a 
salvaguarda de pessoas e bens em 
caso de ocorrência de inundações, 
estando disponível para além de 
entidades relacionadas com a 
proteção civil em organismos que têm 
atividades relacionadas com a gestão 
de recursos hídricos.  



Através da previsão da precipitação e da medição da sua ocorrência e da evolução do estado de humidade dos solos são elaboradas 
as previsões hidrológicas e hidráulicas 

As previsões são estabelecidas prioritariamente para pontos críticos : 
•montante de albufeiras (caudal); 
•núcleos urbanos (cotas); 
•estações hidrométricas da rede de vigilância (caudal e cota). 

 
As estimativas para os rios internacionais incluem toda a informação relevante proveniente de Espanha, protocolada no 
âmbito da Convenção de Albufeira. 

Figueira e Barros 

Mo. Novo 

3. Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos - SVARH 



4. Gestão de Eventos 

Previsões Meteorológicas 

Avaliação das bacias que 
podem ser afetadas 

Articulação 

APA -> concessionários 

APA-> ANPC 

Confirmação do funcionamento das 
estações e incremento da 

periodicidade de envio de dados 

Durante o evento avaliação 
contínua dos alertas e dos gráficos 

no SVARH 

Sempre que necessário articulação com 
agentes de Proteção Civil 

Se necessário deslocação ao 
terreno para resolver problemas 
de funcionamento das estações 



4. Gestão de Eventos 



4. Gestão de Eventos 



4. Gestão de Eventos 



4. Gestão de Eventos 
APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DO MONDEGO 

Abastecimento 
Industrial 

Abastecimento 
público 

Esquema de Carlos Batista, APA 



4. Gestão de Eventos 

__ Caudais afluentes à Aguieira (m3/s) 
__ Caudais lançados pela Aguieira (m3/s) __ Caudais afluentes à Aguieira (m3/s) 

__ Caudais lançados pela Aguieira (m3/s) 

Janeiro 2016 

Fevereiro 2016 



Rio Ceira 

4. Gestão de Eventos 



5. Perspetivas de evolução – Planos Gestão dos Riscos de Inundações 
Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos 
O SVARH é um sistema de suporte à atividade das entidades relacionadas com a proteção civil essencial para realizar as ações 
que visam a salvaguarda de pessoas e bens em caso de ocorrência de inundações. Permite também uma melhor gestão das 
caudais lançados pelas infraestruturas hidráulicas. 

Objetivo da Medida: 
Melhorar a capacidade de previsão perante situações de cheias e inundações. 
 

Ações previstas: 
I - SVARH – Modelação: Implementar e validar modelos de previsão hidrológica e hidráulica, para permitir obter em tempo-real 
previsões, para as próximas horas ou dias, de caudais e níveis no rio. 
 
II - SVARH – Reforço: Reforçar o nº de estações hidrométricas ou meteorológicas com teletransmissão nas Zonas Críticas. 
 
III - SVARH – Aviso: Integração dos elementos expostos nos alarmes definidos no SVARH permitindo melhorar a informação 
associada aos avisos, espoletar ações adequadas de preparação. 
 
IV - SVARH – SNIRH: Desenvolver e atualizar o módulo SVARH no portal do SNIRH com inclusão de informação que permita de 
uma forma simples a população acompanhar os valores observados em algumas das estações e assim promover uma maior 
eficácia na preparação da população para estes eventos. 



4. Perspetivas de evolução 
Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos 

RH Medidas incluídas nos Planos de Gestão dos Riscos de Inundações 

Todas SVARH-Modelação Integração dos resultados no Programa Rios 

RH1 SVARH-Modelação (Ponte da Barca; Ponte Lima) 

RH3 SVARH-Modelação (Régua; Porto (Vila Nova de Gaia); Chaves) 

RH4 SVARH-Modelação (Águeda; Pombal) 

RH6 SVARH-Modelação (Setúbal; Alcácer do Sal; Santiago Cacém) 

RH8 SVARH-Modelação (Aljezur; Monchique; Faro) 

Todas SVARH-Aviso - integração de elementos expostos aos alarmes definidos 

RH1 SVARH-Reforço (Ponte da Barca). 

RH2 SVARH-Reforço (Esposende). 

RH3 SVARH-Reforço (Chaves) 

RH4 SVARH-Reforço (Estuário do rio Mondego; Ria de Aveiro) 

RH5 SVARH-Reforço (Loures e parte de Odivelas). 

RH5 SVARH-Reforço (Torres Vedras; Tomar). 

RH6 SVARH-Reforço (Santiago do Cacém; Setúbal) 

RH8 SVARH-Reforço (Aljezur; Silves) 

Todas SVARH-SNIRH - Desenvolver e atualizar o módulo SVARH no portal do SNIRH  

  Total  712.000€ 




