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Seca, não. Má gestão, sim.
Após o lançamento da campanha de sensibilização da temática da Água, a Almargem criou
também um grupo de trabalho visando a análise e estudo da problemática dos recursos
hídricos no Algarve e a apresentação de propostas de ação que enunciam soluções ajustadas
e sustentáveis, face à situação presente e à evolução prevista.
Nesta edição do BIA poderá ler um resumo do documento enviado à Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) em Março, para contribuir para a elaboração do Plano Regional de Eficiência
Hídrica do Algarve.
Consulte aqui a versão completa dos contributos da Associação Almargem.
A Direção da Almargem

Desafio Mensal - Abril
Em Abril, águas mil...
Num mês em que se espera que a chuva seja abundante, a
nossa sugestão é colocar baldes no exterior, de modo a
reaproveitar toda a água da chuva possível. Utilize-a mais tarde
para lavagens ou regas.
Partilhe connosco as suas experiências de poupança de água,
utilizando #AÚltimaGota_Algarve nas redes sociais.

Desafio Dia da Terra
Dia 22 de Abril comemora-se o 50º Dia da Terra.
A Associação Almargem aceitou o desafio lançado pela
Fundação Oceano Azul e juntou-se a 40 organizações
portuguesas dedicadas à proteção do Planeta, que de 18 a 26 de
abril lançarão atividades para celebrar o #EarthDayEmCasa.
Conheça o programa geral aqui e fique atento ao facebook da
Almargem, no dia 22, para conhecer o desafio que temos para si.
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Uma estratégia integrada para a gestão dos
recursos hídricos do Algarve
Contributo da Associação Almargem – versão resumida
1- Enquadramento
As alterações climáticas não são um cenário de futuro mas um problema do presente que
vêm aumentar os riscos (seca, ondas de calor, inundações, incêndios florestais, ...) e
acentuar os erros da má gestão dos recursos hídricos.
Utilizando como base o recente Plano Intermunicipal para as Alterações Climáticas (PIAACAMAL) tecemos as seguintes considerações e reforçamos algumas das orientações
referidas. É importante mencionar que no PIAAC as águas superficiais e subterrâneas
foram analisadas conjuntamente bem como as interações hidrodinâmicas.
Os recursos hídricos dependem essencialmente de duas variáveis importantes: a
precipitação e a temperatura. No Algarve, para além disto outros fatores de natureza não
climática, como a utilização excessiva dos recursos hídricos, colocam a região em situação
de stress hídrico. Segundo o PIAAC, atualmente das 6 bacias hidrográficas apenas o
sistema Funcho-Arade não se encontra em situação de stress hídrico.
Analisando o que promove este desequilíbrio entre a oferta e a procura conclui-se que
estamos a viver acima das nossas disponibilidades hídricas.
É urgente reduzir o consumo de água em todos os sectores económicos, reduzir a sobre
exploração de recursos subterrâneos, reparar fugas, perdas e roubos, aproveitar e
reutilizar.
Alguns países desenvolvidos já passaram pela privação de água e adotaram
medidas drásticas.

Edição Especial - Água

ABRIL DE 2020 | NÚMERO 3

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

2 – É necessário uma estratégia integrada para a gestão dos recursos
hídricos
O Algarve tem vivido ao longo dos anos períodos de seca. As intervenções e as políticas
realizadas até aqui revelam-se insuficientes para resolver os problemas mais importantes
da região, nomeadamente a escassez de água. As infraestruturas pesadas, – sistemas de
barragens – promoveram uma ocupação do solo assentes em consumos de água
extremamente elevados, incentivados por apoios financeiros focados na alta rentabilidade
de curto prazo, em prejuízo da sustentabilidade económica, social e ambiental de médio e
longo prazo, afetando principalmente o interior da região. Esta parte da região é
fornecedora de serviços fundamentais como a captação de recursos como a água e a
recarga dos aquíferos. Torna-se, portanto, premente a sua gestão adequada.
É urgente articular os sectores económicos que assentam na globalidade da região,
capitalizá-los e geri-los com vista a um Algarve Sustentável.

3 – Contributos para uma estratégia integrada para a gestão dos
recursos hídricos do Algarve
Questões e propostas
Com base no PIAAC, os dados dos recursos hídricos revelam os níveis de disponibilidades
das reservas superficiais e das reservas subterrâneas e projetando os seguintes impactos:
- Escassez de água para a agricultura
- Falta de oferta de recursos hídricos para consumo humano
Os dados indicam que 29,8% do consumo destina-se a abastecimento público, 64,27%
para a agricultura e 5,9% para os campos de golfe. Estabelecer limites com base na
capacidade de carga do território, distribuindo os recursos hídricos
proporcionalmente, pelos vários sectores económicos é uma medida de
orientação da gestão fundamental.
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Sugeríamos uma análise detalhada para o sector turístico diferenciando-o também do
abastecimento público, assim como os campos de golfe são diferenciados no total da água
consumida para irrigação.
Outra sugestão passa por refletir os dados que comparam as necessidades de irrigação
por cultura/ocupações de solo e as disponibilidades de água para o desenvolvimento
dessas culturas.
Questões transversais que nos surgem na reflexão sobre a gestão dos recursos
hídricos:
Qual o verdadeiro consumo de água do sector turístico?
O que está a ser feito para diminuir a pressão sobre os recursos hídricos ao nível do
sector agrícola?
Como interpretam que há aquíferos que têm elevados índices de pressão?
Qual é a importância para a região das culturas com maior consumo de água? Qual o
contributo para o PIB? E para a região?
Que taxa de emprego absorve? Qual a percentagem de produção exportada? O que é
consumido regional/nacionalmente? Existe equilíbrio na balança PIB/consumo de água
e energia?
Existe informação sobre as áreas mais sensíveis para a prática de monoculturas
intensivas de grande escala?
Como garantir a recomendação do PIAAC um limiar de 60%-70% de extração de água
para evitar problemas com salinização, especialmente em anos de seca severa?
O que está a ser feito em matéria de substituição/melhoria dos sistemas de distribuição,
na rega e no consumo doméstico, para os tornar mais eficientes?
Equaciona-se a colocação de condutas diferenciadas para a recolha das águas pluviais e
a criação de lagoas de retenção e infiltração?
O que está a ser feito em matéria de alteração dos espaços verdes para coberturas
menos exigentes em água?
O que está a ser feito em matéria das campanhas de sensibilização?
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O que está a ser feito para a reutilização das águas residuais?
O que está a ser feito para sensibilizar o uso de equipamentos mais inteligentes na
redução do consumo de água?
Que projetos-piloto estão previstos para melhorar a gestão de água e como financiálos?
Apesar de procurarmos atribuir as ações a conjuntos de entidades, muitas delas implicam
a mobilização e colaboração de outras. A cooperação e a concertação, na definição de
ações e na sua implementação são fundamentais.
Propostas para uma melhor gestão dos recursos hídricos :
Gestão Regional dos Recursos Hídricos – ARHALG, APA, DRAPALG, AMAL, ÁGUAS
DO ALGARVE
Avaliação da Capacidade de Carga do Território para estabelecer limites de
“desenvolvimento”;
Medidas de redução e restrição de uso dos recursos hídricos mediante os níveis de
seca;
Implementação de medidas de restrição à construção de novos empreendimentos
turísticos;
Reutilização das águas residuais disponíveis de todas as ETAR´s;

DRAPALG, DGADR, Associações ligadas à agricultura
Criação de um regime de quotas/autorizações para novas plantações irrigadas;
Obrigação da instalação de contadores e tensiómetros ou outros instrumentos para
controlo de consumos no sector agrícola;
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Promoção de sistemas agrícolas diversificados com espécies adaptadas ao clima;
Penalização nos incentivos financeiros para a instalação de culturas insustentáveis;
Pagamento por consumo de água nos perímetros de rega (e não em função da área);
Utilização dos efluentes das ETAR’s nas explorações agrícolas;
Implementação de campanhas de sensibilização e informação;

Sector Privado/ Doméstico/ Municipal (AMAL; Associação de Freguesias do
Algarve; Municípios; Freguesias; Entidades Coletivas)
Substituição do sistema de abastecimento com eliminação de perdas;
Aproveitamento das águas pluviais;
Substituição dos espaços verdes para coberturas menos exigentes em água;
Realização de campanhas de informação e para o tratamento e utilização das águas
residuais;
Criação de zonas húmidas;
Campanhas de sensibilização e informação.
Reutilização das águas residuais disponíveis de todas as ETAR´s;

DRAPALG, DGADR, Associações ligadas à agricultura
Criação de um regime de quotas/autorizações para novas plantações irrigadas;
Obrigação da instalação de contadores e tensiómetros ou outros instrumentos para
controlo de consumos no sector agrícola;
Promoção de sistemas agrícolas diversificados com espécies adaptadas ao clima;
Penalização nos incentivos financeiros para a instalação de culturas insustentáveis;
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Pagamento por consumo de água nos perímetros de rega (e não em função da área);
Utilização dos efluentes das ETAR’s nas explorações agrícolas;
Implementação de campanhas de sensibilização e informação;
Sector Privado/ Doméstico/ Municipal
(AMAL; Associação de Freguesias do Algarve; Municípios; Freguesias; Entidades
Coletivas)
Substituição do sistema de abastecimento com eliminação de perdas;
Aproveitamento das águas pluviais;
Substituição dos espaços verdes para coberturas menos exigentes em água;
Realização de campanhas de informação e para o tratamento e utilização das águas
residuais;
Criação de zonas húmidas;
Campanhas de sensibilização e informação.

Sector Turístico
(Turismo do Algarve e Associação do Turismo do Algarve, Associação dos
Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve, Associação de Empresários
Hotelaria do Algarve)
Construção de reservatórios de água das chuvas;
Substituição dos espaços verdes para coberturas menos exigentes em consumo de
água;
Promoção de campanhas de sensibilização;
Instalação de equipamentos mais inteligentes na redução do consumo de água;
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Instalação nas unidades turísticas de ETAResiduais e ETAPluvial privada com devido uso
dessas águas;
Diminuição do consumo de água proveniente dos furos privados;
Repensar o modelo dos campos de golfe.

3 – Contributos para uma estratégia integrada para a gestão dos
recursos hídricos do Algarve
Apesar do tratamento a que são sujeitos os esgotos urbanos, quando rejeitados no meio
hídrico são fonte de contaminação (patogénicos e químicos), prejudicando o ambiente, a
saúde pública e a economia. Pelo contrário, quando as águas residuais são aplicadas na
rega, assiste-se a um rápido catabolismo (morte) dos patogénicos provocados pela
mudança do meio aquoso para o terrestre. Quanto aos químicos poluentes do meio
hídrico (azoto e potássio), são macronutrientes necessários à flora. Deste modo, a
reutilização na rega além de constituir um recurso de água e de adubos para as
culturas, tem vantagens em termos ambientais.
Como consequência do aumento da reutilização das águas residuais tem-se assistido à
publicação de legislação internacional (EPA-EUA, 2004; WHO-FAO, 2006; AQUAREC-CE,
2006; Espanha, 2007; Portugal, Dec. Lei nº119/2019).
O Algarve, possui um conjunto de infraestruturas que não está a ser potenciado
neste momento de reflexão sobre a Gestão dos Recursos Hídricos.
As principais ETAR´s servem 250 mil habitantes residentes e 700 mil habitantes sazonais,
resultando numa disponibilidade anual de 46 milhões de m3. As potencialidades de
reutilização não se esgotam na rega, sendo possível outros destinos como a floresta, os
campos de golfe e espaços verdes.

