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A água que nos resta
Luís Palma, membro dos órgãos sociais da Associação Almargem, é o autor convidado para o
mês de setembro e dá-nos uma visão sobre o quão necessária é a água para a nossa vida,
quais os motivos que levam a uma cada vez maior indisponibilidade deste recurso e apresenta
algumas soluções que poderão vir a ser adotadas pelos governantes num futuro próximo.
Chama também a atenção de que, cada vez mais, todos temos que estar sensibilizados para
este problema, que só tem tendência a agravar-se.

Desafio Mensal - Setembro
De volta à rotina!
Com as férias a terminar, continuamos a
poupar água, porque este é um
trabalho para todo o ano. Este mês
damos algumas dicas sobre como
poupar no regresso a casa, ao trabalho
e à escola.
Fique atento ao facebook da Almargem
e partilhe connosco as suas dicas de
poupança de água!
#AÚltimaGota_Algarve

Edição Especial - Água

SETEMBRO DE 2020 | NÚMERO 8

Boletim Informativo da Almargem
Praceta Julião Quintinha, Lote A, r/c esq. – 8100-545 Loulé – Portugal
289412959
925481986
Praceta JuliãoTel.:
Quintinha,
Bloco 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

A água para a nossa vida
Em boa hora a Almargem se tem interessado pela problemática da água, principalmente
da nossa região, e tem em curso uma série de projetos de preservação, valorização e
sensibilização das populações para esta questão.
Embora leigo na matéria, portanto sem quaisquer fundamentos técnicos, gostaria de
deixar aqui a minha mensagem, apenas enquanto cidadão preocupado com as condições
ambientais em que vivemos.
A água, sendo um elemento fulcral para a vida, é um bem fundamental para a Humanidade
e para todos os seres vivos. Sem ela nada se cria, sem ela não viveríamos.
As alterações climáticas que as últimas décadas têm vindo a trazer, provocaram uma cada
vez maior escassez de água potável e disponível para os seres vivos, o que problematiza o
futuro do próprio planeta.
Há muita água no planeta, se contarmos com a água do mar, mas é necessário tornála potável e utilizável para o consumo humano, em abundância e de forma barata. As
experiências de dessalinização que têm sido feitas em países e regiões sem alternativa
(Israel, Cabo Verde, Porto Santo, por exemplo), permitem-nos ver que este é um possível
método a explorar e, segundo os mais conhecedores, já há nova tecnologia que, em
conjunto com a utilização de energia renovável, poderia, na medida do que for sendo
melhorado, contribuir para a solução do problema da água.
As maiores reservas de água potável encontram-se hoje nos rios, muitas vezes poluídos e
com qualidade de água duvidosa, mas principalmente nas calotes polares, sob a forma de
gelo, as quais, como bem sabemos, também pelas alterações climáticas, estão a reduzir
drasticamente.
No outro lado da equação, o crescimento demográfico mundial, a crescente
utilização de água na agricultura intensiva e de regadio, as grandes
concentrações urbanas e a própria indústria, cada vez precisam mais deste
precioso líquido.
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Este é, portanto, um dos principais problemas que a Humanidade terá que resolver nos
tempos mais próximos, sob pena do seu próprio colapso. Penso que a maioria das
pessoas tem isto presente, intui esta necessidade, mas nem sempre (para dizer o mínimo)
age de acordo com este problema, e se prepara para os tempos difíceis que virão, já num
futuro próximo.
Os decisores mundiais, nos múltiplos encontros, conferências e acordos que se têm
concretizado nas últimas décadas, sabem da premência em tomar medidas retificativas,
contribuindo para se encontrarem alternativas sustentáveis, mas parecem ir adiando,
em nome de interesses políticos e económicos de curto prazo, as medidas que já
deviam ter sido tomadas há anos atrás, nem era ontem.
No entanto, o problema é de todos, todos nós temos que instar os poderes para atuar
positivamente sobre o assunto, mas também temos que fazer cada um o que for
necessário para preservar este bem essencial: gastando menos e criando condições para a
Natureza cumprir o seu ciclo da água.
No nosso país, estamos na situação do resto do mundo, põem-se os mesmos
problemas e desafios, agravados por também estarmos numa zona geográfica
onde a pluviosidade tem vindo a diminuir, e enfrentando uma crescente
desertificação que vem a avançar nos últimos milénios desde o norte de África, onde a
paisagem há dois mil anos era substancialmente verde e o celeiro do império romano.
Em Portugal também vemos com preocupação o aumento do consumo e muito pouco
feito para o aumento da oferta. Neste contexto, o sul do país, e nomeadamente o Algarve
vê potenciar o problema nos últimos anos. Com uma tendência geral de diminuição da
pluviosidade e a sua instabilidade, que pode trazer vários anos seguidos sem chuva
suficiente para as necessidades, estamos numa situação grave em que os últimos
alertas oficiais avisam que a água armazenada e disponível nas barragens apenas
chegará para este ano civil. Se não houver uma pluviosidade significativa no próximo
outono/inverno, o grave problema instalar-se-á na nossa região.
Claro que este não é um problema novo, principalmente no nosso Algarve. Historicamente
sempre houve notícias de que, de forma cíclica, havia falta de chuva, imprescindível à vida
do campo, onde a maioria das pessoas ganhava a sua vida e se alimentava.
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São conhecidas, em muita documentação e na tradição oral, as súplicas por chuva ao
poder divino, diretamente ou através de algum santo intercessor (diz o povo que S. Pedro
é que manda no tempo), em preces designadas de “água por misericórdia”, quando vários
meses ou anos sem chuva suficiente, punham em causa as sementeiras e
consequentemente as colheitas, o que gerava naturalmente a carestia e a fome. Entretanto
as necessidades básicas de abastecimento da população eram asseguradas pelas fontes,
poços ou cisternas coletivas que tinham justificado a criação da povoação naquele local, e
que eram escrupulosamente preservadas, para continuamente servirem o bem comum.
Mas nesses tempos, pelo menos as pessoas tinham a certeza de que o problema era
agudo, se calhar crítico para algumas, que eventualmente pagariam com a própria vida a
carestia, mas era passageiro, e depois de um ou dois anos de seca, haveria de vir um com
pluviosidade suficiente para repor as necessidades, e não se perspetivava uma tendência
longa de carência.
É evidente que hoje as pessoas não vêm a questão da mesma maneira, a curto prazo os
reservatórios existentes dão uma ilusória ideia de tranquilidade, mas o problema é
mais impercetível, porém mais grave, porque passa a ser uma questão estrutural, com
uma tendência assustadora se não fizermos as coisas necessárias para inverter o seu
sentido.
A atual dinâmica económica da região, baseada num turismo de massas (consumo na
hotelaria e campos de golfe), e numa agricultura em que o tradicional pomar de sequeiro
(amendoeira, alfarrobeira, figueira e oliveira) vai dando lugar ao regadio intensivo
(hortofrutícolas, abacates, etc.), tem exigências de consumos de água cada vez mais
acentuadas, e as reservas locais, que há alguns anos pareciam duradouras, são agora
previsivelmente insuficientes.
Temos todos, portanto, que estar sensibilizados para este problema e, a nível individual e
coletivo, atuar para a preservação desse bem insubstituível que é a agua, unindo esforços
para corrigir os erros atuais e estabelecer um novo paradigma socioeconómico equilibrado
e sustentável para podermos vir ter um futuro mais risonho, para nós e para as gerações
vindouras.
Autor:
Luís Palma, professor do Ensino Secundário aposentado. Atual Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da Associação Almargem.

