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Capacitar para Reutilizar
Nesta edição, não apresentamos um artigo de opinião, mas sim uma das ações realizadas
no âmbito do projeto apoiado pelo Fundo Ambiental #AÚltimaGota_Algarve, que decorreu
no último trimestre de 2020.
A Ação de Capacitação "Cada Gota Conta" deu a conhecer o conceito de Água para
Reutilização a vários grupos que poderão vir a implementar projetos de ApR. São vários os
sectores que podem beneficiar com o uso destes sistemas autónomos que, para além de
serem soluções económicas e de fácil manutenção, trazem também muitas vantagens para
o ambiente e permitem poupar uma grande percentagem da água captada para consumo
público.

#AÚltimaGota_Algarve apresenta
novos materiais
Olá a todos !
Tal como prometido, estou de volta e trago
novidades. Já está disponível a curta-metragem
e o quiz online #AÚltimaGota_Algarve.
Vê, joga e partilha! Para que todos reconheçam
a importância da Água.

Curta-metragem
Pretende sensibilizar a
população para uma mudança
de atitudes e comportamentos.
Porque nem sempre temos
uma segunda oportunidade, e
cada gota conta!
Assiste aqui.

Quiz #AÚltimaGota_Algarve
Testa os conhecimentos de miúdos
e graúdos na temática da água, de
uma forma “leve”, lúdica e didática.
Joga aqui e vê se tens o que é
preciso para ser Guardião da Água!
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"Cada Gota Conta"
A Ação de Capacitação “Cada gota conta”, que decorreu entre outubro e dezembro de
2020, surgiu no âmbito do projeto da Associação Almargem, “#AÚltimaGota_Algarve”,
financiado pelo Fundo Ambiental, ao abrigo do programa "ENEA 2020 - Produção e
consumo sustentáveis". A Ação de Capacitação foi implementada pela Associação In Loco
e contribuiu para que a legislação em vigor, que regulamenta a Água para Reutilização
(ApR), chegasse ao público geral e em especial a grupos de interesse.
Os vários módulos desta Ação de Capacitação permitiram aos diferentes interessados
conhecer o processo de licenciamento de ApR, calcular a pegada hídrica individual e
coletiva e conhecer exemplos de boas práticas na implementação de um projecto ApR.
Esta foi uma oportunidade para divulgar e informar agricultores, autarcas, agentes do
sector turístico, técnicos e residentes, e para criar um efeito multiplicador em vários locais
e em diferentes áreas económicas.

Figura 1: Sessão teórica da Ação de Capacitação.

Figura 2: Visita à ETAR de Loulé.

O que é o Decreto-Lei – 119/2019 de 21 de Agosto?
A legislação que regulamenta a Água para Reutilização (Decreto-lei nº 119/2019 de 21 de
agosto), abrange usos não potáveis para a água, como por exemplo os fins urbanos,
agrícolas, florestais, industriais, paisagísticos e de suporte ecológico, e promove um
licenciamento mais simplificado, incluindo uma avaliação de risco para o fim a que se
destina a reutilização. Esta possibilidade de reutilização já existia ao abrigo do DL nº
152/97 de 19 de junho, no entanto, não se verificou sucesso na sua implementação e, no
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seio desta nova urgência de gerir os recursos hídricos com mais eficiência, é reforçada a
importância da Reutilização de águas residuais e é simplificado o processo de
licenciamento para os produtores e utilizadores.

Previsão de uso de ApR em diferentes sectores chave
De uma forma geral, constatou-se que os grupos mobilizados para esta ação estão
sensibilizados e interessados nas ApR´s. Ao mesmo tempo encontram-se extremamente
preocupados com o futuro das suas atividades que ficam seriamente ameaçadas pela falta
de disponibilidade de água. Consideram por isso que este tipo de ações, que facilitam o
acesso à informação e apoio na implementação do processo de licenciamento, são
extremamente importantes.
O PREHAlgarve (2020) prevê, com as medidas apresentadas no que diz respeito a água
para reutilização (ApR), que a curto prazo a reutilização seja aproximadamente
4,4hm3/ano, com um investimento de 7,1M€.

O que nos diz o PREHA
O sector do turismo destaca-se como tendo o maior potencial na reutilização destes
efluentes, quer pela maior proximidade às ETAR´s urbanas, quer por mais facilmente
suportar os custos associados à reutilização. O sector turístico tem um potencial de
utilização de ApR tratada para rega de campos de golfe de 2,8hm3/ano, com um
investimento estimado de 4,2 M€.
No sector agrícola a reutilização terá um custo adicional, quer de transporte quer
noutros custos associados à obtenção de uma qualidade compatível com a produção de
alimentos, que nem sempre é possível o agricultor suportar. Este sector apresenta um
potencial de utilização de ApR de 0,9hm3/ano e um investimento de 0,6 M€.
Outro grande contributo da implementação da legislação da ApR será no sector
doméstico, em particular nos casos em que as habitações estão localizadas na zona rural
e na zona peri-urbana, uma vez que estes locais não estão servidos pelo sistema público
de saneamento básico e muitas vezes também não dispõem de abastecimento de água. O
sector urbano apresenta um potencial de uso de ApR de 0,7hm3/ano com um
investimento de 2,4M€.
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Sistemas descentralizados podem ser uma solução
A legislação atual enquadra sistemas descentralizados individuais e coletivos, para
tratamentos de esgotos de casas particulares e outras situações coletivas de pequena
escala que não estão enquadradas em soluções públicas. Os sistemas descentralizados
são mais adequados quando temos populações dispersas e quando, por outro lado, as
ETAR´s urbanas só estão a cumprir a função de retirar esgotos dessas zonas e, com algum
tratamento, devolvê-las ao ambiente natural.
Estas soluções são autónomas, respondem melhor às necessidades das populações rurais
e protegem o ambiente e a saúde pública. Com os sistemas descentralizados, as
populações rurais, que de qualquer forma têm que fazer um investimento numa fossa
séptica, podem assim tentar tirar partido da reutilização.

Alternativas a fossas sépticas trazem vantagens
Existem vários modelos de tratamento de águas residuais para resolver problemas de
residências dispersas que são alternativas às fossas sépticas. Estas, por estarem muitas
vezes rotas, contaminam solos e aquíferos, criando problemas de saúde pública, que
incomodam os vizinhos e visitantes. Também muitas vezes, ao serem “vazadas”, são
descarregadas ilegalmente em locais não preparados para receber estas cargas poluentes.
Os sistemas autónomos, ou ETAR´s domésticas, são soluções mais económicas e de
fácil manutenção e, no final, saem a ganhar as autarquias, as populações e o ambiente.
Estes sistemas têm sido desprezados, não sendo considerados como uma solução de
tratamento que melhor responda às necessidades, que esteja adequada à dimensão e que
seja economicamente mais sustentável. Para além das vantagens já referidas, contribuem
para a recarga dos aquíferos, para a redução da intrusão salina e para a reutilização
local (rega de jardins, rega de espaços urbanos, rega agrícolas e outros usos não potáveis).
No entanto, o problema continua a precisar urgentemente de uma resposta. Até lá
mantêm-se os problemas de saúde pública e ambiental, mantém-se a falta de
monitorização e controlo, ou são construídas ETAR´s rurais que seguem o mesmo modelo
que as urbanas e que a maior parte das vezes apenas constituem uma despesa para os
municípios, não respondendo às reais necessidades dos residentes. Providenciar esta
resposta às populações é a melhor forma de gerir os fundos públicos, cuidando do futuro.
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Esta alternativa – Sistemas Descentralizados - não é uma temática recente, no entanto em
Portugal só agora se consideram todas as medidas para um eficiente uso de água e só
agora também surge como sendo mais um contributo válido, visto que as disponibilidades
de água não satisfazem totalmente as necessidades dos vários sectores económicos e dos
consumidores domésticos.
Uso de ApR’s representa uma poupança significativa de água
Se o Algarve conseguisse reutilizar 100% (cerca de 42,03 hm3 em 2019 (PREHAlg
2020)) dos efluentes das ETAR´s urbanas poderíamos poupar cerca de 50% do
volume total de água captado para abastecimento público (79,86 hm3 em 2019, (PREHAlg
2020)) e assim aliviar a situação de permanente alerta das disponibilidades de água.
Poderíamos garantir que as barragens mantivessem a percentagem de água necessária,
para evitarmos as situações de stress hídrico (quando mais de 80% das nossas
reservas esgotadas), e estado de seca severa (com PDSI entre -3,99 e -3) e seca extrema
(com PDSI menor ou igual a -4), e que essa água chegasse às nossas torneiras para usos
mais nobres. Estaríamos igualmente a diminuir a intrusão salina nas zonas costeiras e a
reduzir a contaminação dos meios naturais onde normalmente os esgotos “tratados”
são devolvidos. Estaríamos a poupar na matéria orgânica e nutrientes necessários à
agricultura.
Para além da reutilização, todas as outras medidas e soluções contam para uma melhor
gestão da água. Todas as medidas são complementares e têm um mesmo objetivo: que o
futuro possa ser mais sustentável numa região onde a procura crescente de água não pára
e a situação de seca é cada vez mais frequente e intensa. Neste cenário não nos podemos
dar ao luxo de desperdiçar água, porque cada gota conta.
Esta ação de capacitação foi um contributo da Almargem em demonstrar como se podem
adotar boas práticas de utilização e reutilização sustentável com vista a um consumo
responsável e uso eficiente da água. Deixamos um agradecimento especial a todas as
entidades privadas e públicas, em especial às Águas do Algarve, pela disponibilidade em
receber visitas às ETAR’s de Loulé e Albufeira-Poente; ao Golfe dos Salgados e à empresa
PomeGranate pela disponibilidade em receber visitas; à APA-ARHALg pela disponibilidade
em informar sobre a atual legislação ApR; à Casa do Povo de Moncarapacho, Junta de
Freguesia de São Bartolomeu de Messines e do Ameixial e Câmara Municipal de Loulé, que
cederam as instalações e a todos os participantes envolvidos nesta Ação de Capacitação.

