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A escassez da água foi o tema do Dia Mundial da Água neste ano de 2007 e todos 
reconhecem que, face ao aumento populacional e às alterações climáticas, é 
previsível que o problema se agudize ainda mais em diversas zonas do globo. O 
primeiro aspecto que importa salientar quando se fala de escassez é que, do ponto de 
vista da gestão do recurso, a escassez é um conceito relativo. A sua ocorrência 
depende da relação entre a quantidade de água utilizada e a quantidade de água 
disponível com as características adequadas. Assim, pode não existir escassez de 
água no meio de um deserto, uma vez que também não há procura; por outro lado, 
pode existir escassez à beira de um rio caudaloso numa zona urbana em rápido 
crescimento, se não houver meios para distribuir a água ou se o rio ficar contaminado. 
A gestão da procura é, portanto, tão crucial para a resolução de situações de escassez 
como o reforço da oferta.  
 
Num contexto em que a água escasseia, podem-se identificar pelo menos três 
estratégias distintas para enfrentar o problema: do lado da procura, aumentar o preço, 
incentivando os consumidores a usarem menos água; ou reduzir a quantidade 
consumida, quer directamente, através de cortes ou outros mecanismos de 
racionamento, quer indirectamente, através de campanhas de apelo à poupança de 
água; do lado da oferta, investir em aumentos da quantidade disponível. Tanto o 
racionamento como as campanhas publicitárias podem ser úteis, sobretudo em 
situações de escassez pontual, mas claramente não resolvem o problema da gestão 
do recurso. Quanto à criação de oferta adicional, por exemplo através da tradicional 
construção de barragens para armazenamento ou de estações de dessalinização, 
pode ser uma parte importante da mitigação das flutuações naturais, embora acarrete 
diversos problemas. Em particular, exige o investimento de montantes significativos. 
Uma vez que estes são frequentemente subsidiados, os preços resultantes serão 
artificialmente baixos, incentivando um maior consumo. Paradoxalmente, o incremento 
da oferta feito nestas condições poderá até, a prazo, amplificar o problema da 
escassez numa dada região, porque torna mais atractivo o desenvolvimento de 
actividades económicas no local, fomentando o acréscimo de consumo. 
 
Quanto ao preço, não se deve escamotear o papel que desempenha como sinal aos 
utilizadores. Nos mercados da grande maioria dos bens tal sinalização acontece 
naturalmente: quando um bem escasseia, o seu preço sobe e as pessoas reduzem o 
consumo. No caso da água, a gestão da escassez através do preço não é geralmente 
feita através da interacção livre entre procura e oferta devido a um conjunto de 
especificidades, das quais se destacam a existência de economias de escala na 
distribuição, com a consequente existência de monopólios locais, e a sua natureza de 
bem essencial, quer para o consumidor humano, quer para os ecossistemas. Não 
obstante, o preço da água que é estabelecido por cada entidade pode incentivar a 
utilização eficiente do recurso, se considerar adequadamente os custos associados ao 
fornecimento do bem, incluindo os custos ambientais e de escassez, tal como previsto 
na Directiva Quadro da Água. Infelizmente, uma vez que dependem da quantidade e 
qualidade da água disponível no meio natural, os custos de escassez podem ser muito 
variáveis no tempo e no espaço,. Esta variabilidade deveria, teoricamente, ser vertida 
para os tarifários, mas as resultantes complicações e assimetrias nos sistemas 
tarifários dificultam a sua consideração plena.  
 
Ainda assim, uma forma de cobrir, pelo menos, as variações cíclicas na escassez do 
recurso é aplicar preços sazonais, visto que num clima como o português o período de 



Verão coincide com uma redução, por vezes drástica, das disponibilidades hídricas a 
par de um aumento da procura (por exemplo para rega, para piscinas e para satisfazer 
o acréscimo de turistas). A aplicação de preços mais altos na estação seca justifica-se, 
assim, quer pelo lado da oferta, quer pelo da procura. Uma vez que a ocorrência 
periódica de situações de escassez de água é bem conhecida no nosso país, seria de 
esperar que as estruturas tarifárias aplicadas pelas entidades fornecedoras 
estivessem preparadas para tais situações. Ora, apesar de extraordinariamente 
complexas, grande parte das estruturas tarifárias actuais não reflectem 
adequadamente a escassez, sendo relativamente inflexíveis face a variações da 
procura e das disponibilidades hídricas, quer sazonalmente, quer de ano para ano. 
Com efeito, menos de 5% das entidades gestoras portuguesas consideram variações 
sazonais e muitas das que o fazem nem sequer estão situadas nas zonas do país 
onde o fenómeno da seca é mais frequente. 
 
O mecanismo preferido pelas entidades gestoras para supostamente incentivar a 
poupança de água é a existência de escalões crescentes de consumo, mas este 
mecanismo, embora possa ser parcialmente justificado com base no argumento do 
acesso universal ao recurso, não é necessário nem suficiente para assegurar a 
eficiência na sua gestão. Do ponto de vista económico, a existência de coeficientes de 
escassez, previstos nos tarifários e dependentes da procura e dos indicadores físicos 
de disponibilidade em cada momento, seria uma forma melhor de assegurar a 
transmissão dos incentivos apropriados. 
 
Por si só, a aplicação de preços que incluam os custos de escassez não resolve 
completamente os problemas de gestão do recurso. É importante criar formas de 
salvaguardar o acesso dos cidadãos a uma fonte de água potável e a um sistema de 
drenagem e tratamento eficaz, como, por exemplo, a utilização de um escalão inicial a 
baixo preço ou o subsídio directo às famílias de baixos rendimentos. É também 
previsível que em situações pontuais de seca extrema uma subida vertiginosa e 
repentina do preço não elimine a escassez, até porque a elasticidade procura-preço da 
água, que representa a reacção da quantidade procurada pelos consumidores a 
variações do preço, é tendencialmente baixa no curto prazo. Por fim, é de salientar o 
papel fundamental da regulação nas suas diversas vertentes, incluindo, além da 
económica, a da qualidade de serviço e a ambiental. 
 
Não obstante, e para concluir, os tarifários devem ser reformulados para que deixem 
de menosprezar a importância dos preços como variáveis de gestão da procura e não 
apenas como fonte de receita. Nesse sentido, devem tornar-se por um lado mais 
simples, reduzindo a quantidade de escalões, de tipos de consumidor, de fórmulas 
ilógicas e de variáveis adicionais, e por outro lado mais sofisticados, incorporando os 
custos de escassez. Este efeito pode obter-se através de uma ponderação explícita, 
em cada região e em cada momento (mês ou até trimestre, para não complicar 
demasiado), da relação entre disponibilidades hídricas e quantidade consumida. Este 
tipo de medida será cada vez mais importante em face do grau de incerteza associado 
às alterações climáticas.  


