PROJECTOS/ACTIVIDADES A EXECUTAR NO ANO 2009
PROGRAMAS
PROJECTOS/ACTIVIDADES
ACÇÕES
1.
Recursos
Hídricos Registo, cadastro e emissão dos Registo e cadastro de utilizações de recursos hídricos
Interiores
Títulos de Utilização dos Recursos recorrendo ao Sistema de Apoio ao Licenciamento da ARH
Regularização de utilizações não tituladas, em particular
Hídricos
captação de agua subterrânea, descarga de aguas
residuais com infiltração no solo, charcas e barragens
Emissão de títulos de utilização dos recursos hídricos ao
abrigo Lei nº58/2005 e do Decreto - Lei n. 226A/2007, de
31 de Maio
Sensibilização,
informação
atendimento para regularização
utilizações não tituladas

e Acções de sensibilização, informação e atendimento para
de regularização de utilizações não tituladas a realizar nas: i)
Juntas de Freguesias; ii) Câmaras Municipais; e iii)
Associações

Cadastro das utilizações do domínio Identificação das utilizações do DPHE nas águas interiores,
relativas a infra-estruturas de saneamento básico dos
hídrico
municípios e das Aguas do Algarve
Identificação dos utilizadores do DPHE nas águas interiores
(faseamento por bacia hidrográfica)
Identificação e vistoria de infra-estruturas hidráulicas
(barragens em terra)

Conservação,

requalificação

e Levantamento

do

estado

da

rede

hidrográfica

e

valorização da rede hidrográfica

identificação de troços de linhas de agua prioritários, a
submeter a intervenções de requalificação e limpeza
Acções de requalificação e limpeza de linhas de agua
Acções de remoção de espécies invasoras existentes em
linhas de agua (canas e mimosas) com recurso a diversas
técnicas – Projecto Ricover

Prevenção de riscos naturais (e.g. Apreciação de planos e projectos com interferência no
cheias) e promoção do uso eficiente Domínio Hídrico e recursos hídricos, tendo como premissas
da agua
a mitigação do impacte da impermeabilização, o
aproveitamento das aguas pluviais, o uso de dispositivos
consumptivos eficientes e salvaguarda das funções da
servidão Domínio Hídrico
Acções de
inundáveis

Acompanhamento
poluidoras

das

informação

sobre

a

definição

de

zonas

fontes Verificação da conformidade das licenças de descargas de
águas residuais mediante análise dos resultados do auto controlo e do controlo decorrente de acções de fiscalização
Avaliação de desempenho das Estações de Tratamento de
Aguas Residuais

Prevenção de riscos antropogénicos, Definição de manual de procedimentos para prevenção da
incluindo a remediação de acidentes poluição no meio hídrico em caso de acidentes envolvendo
graves de poluição
substâncias perigosas
Acções de divulgação
Formação de grupos de trabalho para definição e
operacionalização de medidas de prevenção

Avaliação da poluição causada por Levantamento de informação de campos de golfe
substâncias
perigosas
e/ou
prioritárias a partir de algumas fontes
difusas

Aplicação da Taxa de Recursos
Hidricos

Carregamento dos dados de auto - controlo na aplicação
REF

Controlo técnico da segurança e
gestão da Barragem do Funcho

Monitorização de parâmetros estruturais
Monitorização e gestão de caudais, através das descargas
de fundo (rega) e do adutor Funcho - Alcantarilha
(abastecimento)

Acções de manutenção de equipamentos eléctricos e
electromecânicos
Fiscalização das utilizações dos
recursos hídricos

PROGRAMAS
2. Recursos Hídricos
Litoral

Implementação do plano de fiscalização da aplicação da
Taxa de Recursos Hídricos, com especial incidência na
existência e reporte de auto - controlo
Fiscalização de utilizações não tituladas
Acções de identificação de proprietários marginais do
Domínio Hídrico
Fiscalização dos trabalhos de pesquisa de aguas
subterrâneas e análise dos respectivos relatórios

PROJECTOS/ACTIVIDADES
ACÇÕES
do Execução dos Planos de Ordenamento Execução do programa de intervenções e planos de praias
da Orla Costeira da região do Algarve
dos POOC da região do Algarve: demolição de estruturas,
promoção da remodelação de novos apoios de praia,
requalificação de acessos e estacionamentos.
Intervenções previstas para 2009
- Plano de Praia da Meia-Praia Poente (Lagos)
- Plano de praia do Castelo (Albufeira)
- Demolição de campos de ténis na Meia-Praia
(Lagos)
- Promoção da remodelação de apoio de praia nas
praias de 3 Castelos (Portimão);
Carvoeiro
(Lagos), Armação de Pêra (Silves);
Vilamoura
(Loulé), Cabanas (Tavira), Praia Verde (Castro
Marim).
Demarcação da margem das águas do Transposição do enunciado da Lei nº58/2005 para a

mar (Lei nº 58/2005)

realidade do terreno, com definição
geomorfológicos aplicados à escala 1/2000.

de

critérios

Cadastro e regularização das utilizações Levantamento das ocupações no leito e da margem das
do domínio hídrico
águas do mar e subsequente regularização: remoção das
ocupações ou emissão de título de utilização, se
compatível com o espaço.
Intervenções
na
orla
costeira As situações de risco estão sobretudo associadas à
minimizando as situações de risco
geodinâmica das arribas ou erosão de zonas dunares. As
intervenções
incluem
sinalização,
balizamento,
saneamento e contenção de arribas, recuperação dunar e
alimentação artificial de praias.
Intervenções previstas para 2009
- Minoração do risco na Praia D. Ana (Lagos)
- Alimentação artificial da praia do Alvor Nascente
(Portimão)
- Contenção da arriba na praia dos 3 Castelos (Portimão)
- Contenção da arriba na Praia do Carvoeiro (Lagoa)
- Balizamento das arribas na Torre da Medronheira
(Albufeira)
Observação sistemática da dinâmica do Inclui o levantamento periódico de perfis de praia e o
litoral
registo de movimentos de massa nas arribas.

Apoio ao INAG na delimitação
Domínio Público Marítimo

do

Acompanhamento
do
programa
Bandeira Azul e Praia Acessível

Emissão de pareceres sobre ocupações
sazonais nas praias

PROGRAMAS

PROJECTOS/ACTIVIDADES

3.
Planeamento, Planeamento dos Recursos Hídricos
Informação e Comunicação

ACÇÕES
Elaboração do PGRH das Ribeiras do Algarve
Acompanhamento da elaboração do PGRH do Guadiana
Revisão do POOC Odeceixe-Burgau-Vilamoura
Acompanhamento da elaboração do POA de Odeleite
Acompanhamento da elaboração de PMOT e participação

em procedimentos de AIA
Definição de uma carta de restauro das linhas de agua –
Projecto Ricover
Plano Regional para Adaptação às Alterações Climáticas

Informação e Comunicação sobre os Criação de um sistema de indicadores específico para os
recursos hídricos do Algarve – 1º Relatório de Estado dos
Recursos Hídricos
Recursos Hídricos
Promoção de acções de informação e educação ambiental
– seminários, folhetos, exposições, posters
Organização de eventos
Dinamização de processos de participação pública – Plano
de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve
e de outros instrumentos de gestão territorial
Gestão dos conteúdos da Página da Internet da ARH do
Algarve

Sistema de Informação Geográfica

Actualização da informação existente no SIG – Criação de
um Sistema de Informação de Recursos Hídricos para o
Algarve com suporte em SIG
Gestão e verificação da informação geográfica produzida
internamente
Continuação do preenchimento dos metadados associados

às coberturas a produzir
Gestão das aplicações SAL
Realização de acções internas para a utilização de software
livre de SIG
Apoio à concretização do projecto SIARL

Tecnologias
Comunicação

de

Informação

e Garantir o bom funcionamento do sistema informático
(rede, informações, hardware e software)
Desenvolvimento e manutenção de bases de dados
Aquisição e actualização de equipamento informático e
software

Caracterização dos Recursos Hídricos

Realização de campanhas de caracterização biológica das
massas de água superficiais
Realização de campanhas de caracterização quantitativa
das massa de água superficiais
Desenvolver o conhecimento sobre as ocorrências de
cianobactérias nas albufeiras do Algarve
Actualizar a informação sobre as disponibilidades hídricas
subterrâneas da região
Avaliar a evolução do estado químico das massas de água

subterrâneas
Qualidade das Águas Balneares

Avaliar a qualidade das águas balneares de acordo com a
legislação em vigor e com a nova directiva
Acompanhar a evolução da qualidade das águas balneares
ao longo da época balnear
Informar o publico sobre as situações de degradação da
qualidade das águas balneares
Disponibilizar atempadamente informação actualizada
sobre a qualidade das águas balneares, na internet e às
entidades envolvidas
Promover o desenvolvimento de programas de melhoria da
qualidade das águas balneares

Serviços Laboratoriais

Aumentar para 19 o número de métodos analíticos
acreditados pelo IPAC
Iniciar a Informatização do Sistema da Gestão da
Qualidade
Efectuar os trabalhos analíticos necessários à avaliação da
qualidade dos recursos hídricos
Implementar o acesso aos boletins de ensaio via Web
Melhorar o serviço de atendimento a clientes particulares

PROGRAMAS

PROJECTOS/ACTIVIDADES

4.
Financeiro, Gestão de Recursos Humanos
Administrativo e Jurídico

ACÇÕES
Mobilidade de pessoal
Controlo da assiduidade
Implementação do relógio de ponto
Organização do cadastro do pessoal
Processamento de vencimentos e abonos
Divulgação de acções de formação
Registo na base de dados de Curriculum vitae
Balanço Social
Elaboração da lista de antiguidade
Elaboraçao do mapa de férias
Elaboração de pareceres sobre matérias relativas ao
pessoal
Operações relativas aos benefícios sociais (ADSE, OSMOP)
Acompanhamento do SIADAP
Procedimentos concursais

Gestão
de
Recursos
Financeiros, Implementação do sistema integrado de gestão
Património e Aprovisionamento
Execução, controlo e avaliação dos programas e projectos
do

orçamento

privativo

da

ARh

do

Algarve,

I.P.

(Orçamento de Funcionamento e PIDDAC), incluindo os
projectos

candidatos

a

financiamentos

nacionais

e

comunitários
Gerir e valorizar os activos assegurando o cumprimento
das

responsabilidades

manutenção

e

e

compromissos

conservação

das

financeiros,
instalações,

a
o

inventariação do património, bem como a gestão dos
consumívies.
Assegurar

a

correcta

execução

dos

procedimentos

associados à geração de receitas e aplicação do regime
económico-financeiro
Elaboração e controlo dos processos aquisitivos de acordo
com as regras da contratação pública
Gestão da tesouraria
Assegurar e desenvolver um sistema de indicadores de
gestão
Elaboração da proposta de orçamento para o ano de 2010

Apoio Jurídico

Emitir pareceres, elaborar informações e proceder a
estudos de natureza jurídica
Colaborar na elaboração de projectos de diplomas legais,
de contratos ou quaisquer outros actos jurídicos
Proceder à identificação e análise de questões legais
relacionadas com os recursos hídricos
Promover a instrução de processos de contra - ordenação
por infracções à legislação em vigor em matéria de
recursos hídricos ocorridas na área de intervenção da ARH
Acompanhar os processo de contencioso administrativo,
contra -ordenacional e judicial
Promover a instrução de processos disciplinares, de
inquérito ou similares

