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MOÇÃO 

 

Garantir água é garantir o nosso futuro 

 

As características mediterrânicas do Algarve e a evolução dos efeitos globais das 

alterações climáticas, com a consequente diminuição da pluviosidade e o progressivo 

aumento dos períodos de seca extrema e severa fazem do aceso à água um dos 

maiores desafios da região do Algarve. 

 

Em boa hora o Governo avançou, com a participação dos municípios e dos serviços 

desconcentrados do Estado, com a elaboração de um Plano de Eficiência Hídrica para a 

região do Algarve, garantindo 200 milhões de euros do Plano de Recuperação e 

Resiliência para o concretizar.  

 

Foram identificados um conjunto diversificado de medidas e projetos, tanto do lado da 

poupança e da eficiência hídrica, como da diversificação das fontes. 

 

No lado da eficiência destaca-se a redução das perdas dos sistemas de abastecimento 

de água, em alta e em baixa, o reforço da interligação dos sistemas de abastecimento 

de água do sotavento e barlavento, possibilitando o transporte de água dentro da região 

e uma melhor gestão dos recursos hídricos em todo o Algarve, a melhoria da eficiência 

hídrica dos atuais perímetros de rega e o aproveitamento da água tratada das Estações 

de Tratamento de Águas Residuais (ETAR’s), onde está prevista a reutilização de 8 hm3, 

metade de toda a água consumida pela totalidade dos campos de golfe no Algarve.  

 

Do lado da diversificação das fontes, dois dos projetos mais inovadores, ambos 

atualmente em fase de avaliação de impacto ambiental, é a construção da primeira 

central dessalinizadora no país, com capacidade inicial para transformar 8 hm3 de água 

salgada em água doce e a captação de água no Pomarão. Uma captação de 30 hm3 que 
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terá que ser realizada em época húmida de forma a garantir-se permanentemente o 

caudal ecológico do rio Guadiana e, simultaneamente, assegurarmos a qualidade da 

água que será utilizada para reforçar o caudal do sistema de barragens de Odeleite - 

Beliche. 

 

Em simultâneo, está previsto o financiamento, através do Plano de Desenvolvimento do 

Regadio (PDR) da promoção de pequenas infraestruturas de retenção de água, como 

charcas, na serra para combate aos incêndios e combate à desertificação.  

 

São medidas muito positivas para que o Algarve garanta água em qualidade e 

quantidade suficientes para o seu desenvolvimento humano, ambiental e económico e 

que desejamos evoluam positivamente no terreno. 

 

Ainda assim, tendo em conta as dificuldades regionais em matéria de água e a evolução 

meteorológica que nos oferece cada vez mais períodos de seca interrompidos por 

curtos, mas cada vez mais intensos períodos de chuva, os autarcas do Algarve 

consideram desejável que o Governo desenvolva os estudos de viabilidade ambiental e 

económica para o aproveitamento do caudal muito significativo da ribeira da Foupana. 

 

Os autarcas do Partido Socialista, 

 


