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Sabe o que é afinal o PIAAC?
Este mês debruçamo-nos sobre as políticas implementadas e planos em vigor. Afinal, que
avanços já foram dados o que foi feito efetivamente em programas de mitigação e adaptação
às alterações climáticas e, especificamente, à escassez hídrica? Sabe que dados já foram
recolhidos e o que se pretende fazer face a isso?
Convém conhecer e entender o Plano Intermunicipal de Adaptações às Alterações Climáticas
(PIAAC), nomeadamente em que consiste, como foi elaborado e as conclusões já obtidas
sobre a abundância (ou falta dela) de água na região algarvia.
A Direção da Almargem

Desafio Mensal - Março
Este mês chamamos a atenção para a importância da
reutilização de água residual, com o mote "Vai um
balde de água fria?"
Todas as semanas serão sugeridos desafios simples
que o ajudarão a poupar água, através da sua
reutilização.
Fique atento ao Facebook da Almargem e utilize as
redes sociais para partilhar connosco as suas
experiências! #AÚltimaGota_Algarve
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PIAAC
O que é? Como procedeu? O que diz sobre os recursos hídricos do Algarve?

O texto que se segue procura mostrar a conexão do Plano Intermunicipal de Adaptação
às Alterações Climáticas da Comunidade Intermunicipal do Algarve (PIAAC - AMAL ou
PIAAC Algarve) com a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas
(ENAAC), bem como com o actual Programa de Acção para a Adaptação às Alterações
Climáticas (P-3AC). A ENAAC está em consonância com a Estratégia Europeia de
Adaptação às Alterações Climáticas (EEAAC).
Apresentam-se também a metodologia que no PIAAC foi usada na análise da situação global e
algumas das propostas de soluções anunciadas, as que dizem respeito ao sector dos recursos
hídricos.
O que resultou da primeira fase da ENAAC que decorreu entre 2010- 2013?
Identificaram-se as principais vulnerabilidades climáticas, nacionais e locais, bem como se
propuseram medidas de adaptação; foi criado e implementado o Programa AdaPT, para
apoiar financeiramente as acções neste campo com financiamento do Mecanismo Financeiro
do Espaço Económico Europeu (EEA Grants), tendo daí nascido, por exemplo, o
ClimAdaPT.Local em alguns municípios e sectores económicos, cujos projectos de lançamento
se completaram em 2016/2017.
Os resultados encontram-se descritos no Relatório de Progresso, 2013, documento a que
podemos aceder no site da Agência Portuguesa do Ambiente (APA)[1].
A segunda fase do ENAAC (2020), ainda em execução (ocorre entre 2014-2020), tem as
seguintes finalidades:
1. Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas
2. Implementar medidas de adaptação às alterações climáticas
3. Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais
Os Relatórios de Progresso desta fase, encontram-se no link da APA[2].
[1] http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=391
[2] https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=1375

Edição Especial - Água

MARÇO DE 2020 | NÚMERO 2

Boletim Informativo da Almargem
Praceta Julião Quintinha, Lote A, r/c esq. – 8100-545 Loulé – Portugal
Tel.:
289412959
925481986
Praceta Julião
Quintinha,
Lote A, Tlm.:
r/c esq.
– 8100-545 Loulé – Portugal
almargem@mail.telepac.pt
www.almargem.org
Tel.: 289412959
Tlm.: 925481986
almargem@mail.telepac.pt www.almargem.org

O que é o PIAAC?
É no enquadramento anteriormente exposto que surgem os diversos PIAACs, ou
Planos Intermunicipais de Adaptação às Alterações Climáticas.
São planos para adaptação às alterações climáticas pois procuram prevenir e diminuir os
efeitos daquelas, aumentando a resiliência dos territórios e das populações a essas
mudanças.
Não são planos de mitigação das alterações climáticas, pois estes pretendem alterar a acção
humana, enquanto causa do agravamento das concentrações atmosféricas de gases com
efeito de estufa, reduzindo a emissão de GEE e aumentando a captura e armazenamento dos
mesmos gases.
É importante conhecer o PIAAC-AMAL, PIAAC do Algarve, na medida em que:
"(...) Dada a sua posição geográfica, Portugal é um dos países europeus mais vulneráveis aos impactos das
alterações climáticas (.....)
A região do Algarve, em particular, encontra-se exposta a um conjunto de vulnerabilidades climáticas que
terão impactos sobre diferentes áreas e setores socioeconómicos, tendo, nos últimos anos, lidado com
situações decorrentes de eventos climáticos relacionados com ondas de calor, incêndios florestais,
inundações e cheias rápidas, galgamentos e erosão
costeira. (....)".
PIAAC AMAL - págs. 13 e 14

O PIAAC-AMAL foi o resultado do trabalho de uma equipa de investigadores da Universidade
do Algarve (CIMA/UAlgarve) e da Universidade de Lisboa (CCIAM/cE3c/FCUL), que trabalhou
com técnicos de todos os municípios e ouviu representantes da comunidade para identificar
variáveis, modelos, projecções, impactos, vulnerabilidades e opções de solução.
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Como procedeu?
O PIAAC detalha em pormenor a metodologia e os dados utilizados:
"(...) As variáveis climáticas relativas ao clima atual, necessárias para a modelação de impactos tiveram
diferentes origens, identificadas ..., entre outras:
Observações obtidas em diferentes estações meteorológicas e hidrológicas (APA, 2018); (...)
Dados meteorológicos observados e interpolados em grelha (E-OBS) pelo European Climate Assessment &
Dataset (ECA&D, 2018);
Dados meteorológicos provenientes da reanálise ERA-Interim (Dee et al., 2011; ECMWF, 2018);
Ensemble do histórico simulado por modelos provenientes do projeto EURO-CORDEX (EURO-CORDEX,
2018). (....)
No contexto da avaliação de impactos e vulnerabilidades futuras, é fundamental a análise de
projeções climáticas com base em diferentes cenários de alterações climáticas. Estas projeções têm como
suporte um conjunto de modelos complexos, que simulam as condições físicas da atmosfera, dos oceanos e
da componente terrestre de uma forma integrada... foram selecionados entre 9 e 11 modelos provenientes
do projeto EURO-CORDEX... Esta seleção privilegiou, de forma não exclusiva, os modelos utilizados no Portal
do Clima, sendo que as versões usadas de cada modelo e cenário são mais recentes que as disponibilizadas
por aquela plataforma (...)" .
Os resultados de cada variável são apresentados através de anomalias, tendo como referência a normal
climatológica histórica modelada (1971 - 2000). (....)"
PIAAC-AMAL, pág. 26 e seguintes

Segundo o que uma das investigadoras que trabalha neste projecto, informou na sessão de
divulgação do PIAAC-AMAL, a 30 de Janeiro de 2020 , na Universidade do Algarve, há já uma
validação destes modelos e destas projecções; estes modelos e estas projecções tem-se vindo
a revelar adequados à realidade; à medida que os anos se vão concretizando, os
resultados/impactos confirmam-se.
(...) A calibração do modelo resultou num Coeficiente de Determinação (R2) relativamente bom, em que pelo
menos 61% dos valores simulados correspondem aos observados(...).
Relatório de Sector dos Recursos Hídricos, pág. 17
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O que nos diz o PIAAC sobre os Recursos Hídricos do Algarve?
Para respondermos a esta questão baseamo-nos e transcrevemos partes do Relatório de
Sector dos Recursos Hídricos e do documento final PIAAC-AMAL.
No Relatório do Sector dos Recursos Hídricos, na pág. 8, encontra-se uma tabela com os
valores do volume de água utilizados no Algarve, por uso e por fonte.

Fonte: adaptado de Planos de Gestão de Região Hidrográfica - 2º Ciclo, PGRH8 (Ribeiras do Algarve) Parte 2,
APA 2016
RH8 - Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve
RH7 - 2 Região Hidrográfica do Guadiana (foram contabilizados os valores referentes ao Algarve)

São apresentadas as variáveis que provocam impactos nestes recursos. Em primeiro lugar
fazem a
"(...) IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS NÃO CLIMÁTICOS
A utilização excessiva dos recursos hídricos pode promover o que é designado de stress hídrico. Esta pressão
pode ocorrer devido a vários fatores, maioritariamente, não climáticos. A irrigação, por exemplo, é o principal
consumo hídrico no Algarve e tem elevada importância, como acontece na maioria das regiões hidrográficas
(APA 2016a). Um dos impactos a curto prazo poderá ser a escassez de água para a agricultura, consequência
do provável aumento das áreas irrigadas. Devido à crescente afluência turística, principalmente no verão em
que existe maior escassez de água, outro impacto a considerar será a falta de oferta de recursos hídricos
para consumo humano nos períodos em que a procura é maior".
Relatório do Sector dos Recursos Hídricos, pág. 28
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A que acrescem,
"(...) IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS CLIMÁTICOS
(....) As Figuras seguintes (Figura 13 a Figura 17) representam a percentagem de ocorrência do caudal
afluente anual (ordenado por ordem crescente) no período de 1970-2005 (i.e. no período de referência),
comparada com o consumo médio anual que se verifica atualmente. Através destas representações pode-se
concluir também a percentagem de anos, dentro da normal 1970-2005, em que ocorreram eventos de seca
hidrológica, ou seja, em que a oferta de recursos hídricos não acompanhou a sua procura."
Percentagem de anos hidrológicos em situação de seca para cada sistema hidrológico, na
normal 1970-2005

Relatório do Sector dos Recursos Hídricos, págs. 28 e seguintes

Avaliando globalmente as vulnerabilidades da região, informam que:
"(...) Numa nota geral, o sistema Arade-Funcho e Silves, Lagoa e Portimão é o único sistema que
possivelmente se irá manter a longo prazo nas condições razoáveis de stress moderado, fazendo grande
contraste com os sistemas de Bravura e Lagos, de Odelouca e o Aquífero de Querença-Silves, que se
encontrarão em stress extremo no cenário de RCP 8.5"(...)"
Relatório do Sector dos Recursos Hídricos, pág. 39

E acrescentam, que:
"(...) Por último, deve-se acrescentar que estes mapas não refletem a vulnerabilidade adicional dos aquíferos
localizados próximo da linha de costa, ou até de secções dos aquíferos mais perto da linha de costa, devido
à sua maior suscetibilidade à intrusão salina. Um exemplo é a maior vulnerabilidade da secção ocidental
do aquífero M5 devido à sua proximidade com o estuário do Arade (...)".
Relatório do Sector dos Recursos Hídricos, pág. 45

Edição Especial - Água

MARÇO DE 2020 | NÚMERO 2

Boletim Informativo da Almargem
Praceta Julião Quintinha, Lote A, r/c esq. – 8100-545 Loulé – Portugal
Tel.:
289412959
925481986
Praceta Julião
Quintinha,
Lote A, Tlm.:
r/c esq.
– 8100-545 Loulé – Portugal
almargem@mail.telepac.pt
www.almargem.org
Tel.: 289412959
Tlm.: 925481986
almargem@mail.telepac.pt www.almargem.org

No documento final da apresentação do PIAAC-AMAL, pág. 67, na exposição dos caminhos de
adaptação de modo a continuar a haver disponibilidade hídrica, chamam a atenção:
a) para o enquadramento temporal das medidas de adaptação
"(...) Na leitura dos caminhos de adaptação, é importante ter em conta que uma determinada medida pode
tornar-se menos eficaz ao longo do tempo. Por exemplo, a construção de uma barragem terá uma
diminuição progressiva na capacidade de disponibilizar água para o sistema, devido à menor precipitação
projetada ao longo do século XXI.

b) A conjugação e a ordem segundo a qual as medidas propostas são implementadas
A ordem de implementação de uma determinada medida, também implica maior ou menor eficácia na
medida subsequente, considerando-se assim o caracter cumulativo das medidas. Por exemplo, a eficácia da
medida “reutilização de águas residuais” ao ser implementada em 2035, está dependente da implementação
das medidas “melhorar as políticas atuais” e “implementar técnicas de retenção de água”, ou exclusivamente
da construção de uma barragem. Se esta medida for implementada após a barragem, sem diminuição de
perdas de água na rede, a água retirada da barragem é muito superior para a mesma procura, o que se
reflete, não na eficácia da barragem em si, mas na medida seguinte, ou seja, na eficácia da reutilização de
águas residuais (Figura 44).
Na Figura 44, existem ainda três caminhos fechados no presente, que não podem ser implementados de
imediato devido à necessidade de estudos (implementação de uma central de dessalinização), de trabalho de
sensibilização com a comunidade (diminuir a área agrícola irrigada), ou devido ao tempo necessário para
implementar a medida de forma a esta estar operacional na sua plenitude (reutilização de águas residuais).

c) As medidas que foram consideradas prioritárias e exequíveis no curto prazo, pelos técnicos
e entidades regionais
A apresentação dos caminhos de adaptação a técnicos municipais e outras entidades com poder de decisão
foi realizada no âmbito do workshop#3, com o objetivo de priorizar as medidas a implementar. Estes
acordaram que as primeiras medidas a executar consistem em melhorar as políticas atuais e em
implementar técnicas de retenção de água, conjuntamente com a reutilização de águas residuais. Esta última
medida deve ser executada de imediato, de forma a garantir o seu pleno funcionamento em 2035. Isto
implica o tratamento terciário nas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), algo que se verifica
numa baixa percentagem de ETAR atualmente, bem como a criação de uma rede separativa de águas
residuais tratadas. É de referir que estas três medidas serão suficientes para manter a
disponibilidade hídrica atual até ao final do século, caso o clima futuro seja coincidente com o
cenário RCP4.5 (...) [3]
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É aconselhável que os cidadãos algarvios conheçam este trabalho e os documentos
que ele originou.
O resultado final foram propostas de medidas de adaptação, com identificação dos
respectivos custos de implementação e manutenção, da eficácia da solução, das incertezas
associadas e/ou dos limiares críticos.
As decisões sobre quais as medidas a tomar dependem dos cidadãos e dos políticos.
Os documentos do PIAAC Algarve podem ser consultados no site da AMAL , através destes
links:
https://www.climaaa.com/documentos
https://www.climaaa.com/
Pode-se também obter uma visão mais completa e integrada destas acções no link do portal
da
Comissão
Europeia
https://www.apren.pt/contents/publicationsothers/ec-climateadaptation-portugal.pdf

[3] Os cenários climáticos resultam de projeções da resposta do sistema climático da Terra aos cenários de
emissões ou concentrações de gases de efeito de estufa. As projeções em cenários de alterações climáticas mais
recentes, disponibilizadas pelo IPCC, resultam de quatro trajetórias de concentrações de gases de efeito de
estufa, designados por RCP (Representative Concentration Pathways), encontrando-se organizados de forma
crescente quanto à concentração desses gases na atmosfera para o final do século XXI: RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e
RCP8.5 (IPCC, 2013; Vuuren et al., 2011). Desses quatro cenários, dois são mais aplicados pela comunidade
científica, consistindo no RCP4.5 e RCP8.5.

Autora:
Rosa Guedes, licenciada em Filosofia. Atualmente reformada, foi professora e formadora, tem
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