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Movimento de Cidadãos pela Água
Ano novo, com as mesmas preocupações... Apesar de ter chovido nos últimos dias, o
problema com a escassez de água que o país, e em especial o Algarve, enfrentam, continua
preocupante e é necessário tomar medidas concretas.
Várias organizações não governamentais e movimentos de cidadãos conscientes desta
problemática decidiram unir esforços e, no final de 2020, foi criada a PAS - Plataforma
Água Sustentável.
Na primeira edição de 2021 do Boletim Informativo da Almargem - Edição Especial Água,
apresentamos este movimento, que pretende reunir informação para avaliar a situação da
crise hídrica do Algarve, informar a sociedade acerca das medidas tomadas e fomentar a
participação dos cidadãos nas tomadas de decisão públicas.
Que em 2021, todos possamos continuar a fazer a nossa parte pela preservação deste
recurso tão precioso que é a água!
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PAS - Plataforma Água Sustentável
A disponibilidade de água é um problema de longa data no Algarve que se espera que
se agrave nos próximos tempos com a progressão das alterações climáticas. Contudo, nos
últimos anos tornou-se numa situação gravíssima que não permite mais o adiamento da
sua resolução.
O Governo anunciou que o Algarve, nos próximos 5 anos, receberá milhões de euros,
parte dos quais para ser aplicada na resolução deste problema (Plano de Recuperação e
Resiliência - PRR). Tem havido movimentações no sentido de escolher, entre várias
hipóteses, quais as que poderão ser as soluções mais adequadas para a escassez
estrutural da água.
Foi neste contexto que surgiram dois importantes documentos que se debruçam sobre os
recursos hídricos no Algarve e onde são analisados impactos, vulnerabilidades e soluções a
curto, médio e longo prazo para resolver o problema da escassez de água no Algarve: o
Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC) e o Plano
Regional de Eficiência Hídrica do Algarve (PREHA).
Em todo este processo, apenas na elaboração do Plano Intermunicipal de Adaptação às
Alterações Climáticas (PIAAC), foram auscultados e tidas em conta as opiniões dos
cidadãos, organizações e entidades da região de diversas áreas. Adicionalmente, muitos
dos encontros posteriores não envolveram, ou não foram dirigidos, para o cidadão
comum, ou para as organizações não governamentais e/ou estruturas e movimentos
sociais ou ambientais.
Tendo esta preocupação em mente, a Glocal Faro tomou a iniciativa de contactar
diferentes movimentos e associações regionais e nacionais, que partilhavam das mesmas
apreensões, de forma a propor a criação de um grupo de trabalho que analisasse a
situação e encontrasse caminhos conjuntos de intervenção no sentido de exigir dos
decisores políticos transparência e ações urgentes e concretas de resolução do
problema.
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Em novembro de 2020 surge então o movimento social Plataforma Água Sustentável
(PAS) constituído por um conjunto de organizações não governamentais e movimentos da
região do Algarve. Os representantes das associações e dos movimentos concluíram que é
premente desenvolver um trabalho em comum para maximizar o encontro de soluções
sustentáveis que priorizem os direitos de todos.
A Plataforma Água Sustentável tem como principais objetivos:
- Revisitar, analisar e divulgar as soluções propostas pelas diversas entidades
governamentais e pelos poderes políticos;
- Procurar reunir informação e dados atuais, vitais para avaliar adequadamente a
situação da crise hídrica do Algarve, contactando para isso as diversas entidades
competentes;
- Verificar a consonância dos planos e decisões com as melhores práticas, e/ou com
a orientações explícitas nas diretivas europeias ou em acordos internacionais;
- Divulgar junto dos cidadãos, de forma contextualizada, os problemas, as decisões e as
vantagens e inconvenientes de cada solução apresentada, contribuindo para a
transparência do funcionamento da nossa democracia;
- Fomentar a participação dos cidadãos na tomada de decisões, nomeadamente
através de consulta pública, na verificação da publicação de documentos oficiais sobre o
cumprimento das leis e dos planos que visam o uso eficiente da água na região;
- Promover ativamente novos comportamentos enquanto consumidores conscientes,
através de ações variadas e da adoção de políticas públicas inovadoras.
A Plataforma está aberta à participação e ao envolvimento de todos os cidadãos da região
e do país que queiram juntar-se na defesa de medidas eficazes, realistas e sustentáveis
para combater a escassez estrutural de água na região.
Saiba mais sobre a plataforma em: https://www.facebook.com/PlataformaAguaSustentavel
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Associações e movimentos que integram a PAS:
A Rocha Portugal
Almargem - Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve
CIVIS - Associação para o Aprofundamento da Cidadania
Faro 1540 - Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro
Glocal Faro
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza
Regenerarte - Associação de Proteção e Regeneração dos Ecossistemas

