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Sumário: Com o objetivo de proteger e restaurar os ecossistemas aquáticos, os estados-membros da União Europeia
definiram um conjunto de iniciativas capazes de garantir a
gestão sustentável daqueles recursos. Dos vários instrumentos
legislativos resultantes, a Diretiva-Quadro da Água (DQA)1
é um dos mais relevantes, reconhecendo que a integridade dos ecossistemas e o seu uso sustentável dependem do
conhecimento aprofundado acerca das várias componentes
do ecossistema, da sua dinâmica e das suas interações. Um
dos elementos-base desse conhecimento é o das pressões
que afetam os ecossistemas aquáticos e quais as alterações
que provocam nos mesmos. Este capítulo pretende fazer um
resumo da situação atual em Portugal em termos de: (i) uso
de solo e pressões diretas que afetam os rios portugueses
(hidromorfológias, contaminação da água) e sua distribuição pelas diferentes regiões hidrográficas; (ii) cenários de
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alterações climáticas esperadas para Portugal; e (iii) efeitos
destas pressões sobre os ecossistemas com base em estudos
realizados em Portugal.
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1. Pressões sobre os ecossistemas aquáticos
Uma pressão é o resultado de um mecanismo de origem natural
(p.ex., sismos, erupções vulcânicas) e/ou antropogénica (p.ex.,
desenvolvimento económico e social) que provoca um efeito nos
ecossistemas e consequentemente uma alteração do estado do
ecossistema (p.ex., alterações climáticas, alterações dos usos do
solo) 2. Com base nesta definição, a ocorrência, intensidade e direção de uma pressão pode ser influenciada pela implementação
de medidas de gestão, o que acontece com as pressões antropogénicas. O mesmo não acontece com as pressões de origem natural,
as quais podem ser tidas em conta nas políticas de gestão, mas
para as quais não há resposta 3. As alterações climáticas poderão
ser consideradas pressões de origem simultaneamente natural e
antropogénica. Por um lado, poderão ser o resultado de alterações
na atividade solar, de erupções vulcânicas e/ou da variabilidade
natural climática; por outro, poderão ser o resultado da atividade
humana e da consequente emissão de CO 2 4.
As alterações globais têm reflexo na estrutura e funcionamento
dos ecossistemas, dependendo da sua intensidade, frequência e
tipo. Em Portugal, o efeito destas pressões sobre os ecossistemas
aquáticos ribeirinhos tem vindo a ser cada vez mais estudado,
principalmente desde os anos 1990, altura em que se começaram
a analisar as comunidades aquáticas e o efeito de outras pressões
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