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Face à manifesta incerteza das medidas preconizadas no Plano Regional de Eficiência Hídrica do
Algarve (PREHA) a PAS – Plataforma Água Sustentável, um movimento cívico que congrega
associações e movimentos ambientalistas regionais e nacionais1, solicitou informações a diversos
organismos, entre eles a Direção Regional da Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve, a AMAL –
Comunidade Intermunicipal do Algarve, e os Municípios. Também houve uma reunião com a
Administração Regional Hidrográfica - Agência Portuguesa do Ambiente do Algarve (ARH – APA
Algarve), com carácter de urgência, que visou debater a questão das disponibilidades hídricas no
Algarve, nomeadamente a sua gestão e o garante de uma distribuição igualitária e justa.
Reunindo as informações fornecidas pela ARH-APA Algarve, DRAP Algarve e as disponibilizadas por
três municípios (Albufeira, Castro Marim e Vila do Bispo), é possível atualizar dados atuais
importantes sobre a situação hídrica do Algarve, que passamos a expor:
 A ARH-APA Algarve não tem um método eficaz para obter dados relativos aos gastos de
água. Em 40.000 a 50.000 utilizadores "estimados" de furos só 20.000 captações estão
licenciadas;
 A maioria das instalações de regadio com área superior a 1 ha deve ter contador, mas ou não
tem, ou se tem não se faz o controlo dos consumos;
 Há apenas um vigilante de natureza na região que controla esta e outras questões num
território de cerca de 5000 km2;
 Fazem-se avaliações periódicas do estado das massas de água subterrânea (quantidade e
qualidade) desde há 40 anos em 150 pontos; e desde a década de 90 que se avalia a intrusão
salina nos aquíferos do litoral;
 Os problemas causados pela infiltração de nitratos acontecem há muito na Campina de Faro
e na Campina da Luz de Tavira; as maiores dificuldades estão na região de Faro, Almancil e
Mexilhoeira Grande, onde o principal poluidor é a agricultura. A melhoria da qualidade da
água dos aquíferos referidos, apesar das medidas tomadas, tem sido lenta. A Diretiva
Nitratos impõe o limite de concentração de nitratos para as águas subterrâneas de 50 mg/L e
neste aquífero encontramos valores da ordem das 300 mg/L;
 Em 2020 não foram autorizados (por suspensão da emissão de licenças) 170 novos furos nas
8 massas de água condicionadas2, onde os níveis dos aquíferos estão abaixo dos níveis
aconselhados para a reserva;
 Não se autorizam captações em zonas em risco de intrusão de água salina (marinha) ou em
aquíferos com contaminação por cloretos por efeito da presença de depósitos de sal-gema;
no entanto podem surgir novos furos de captação por estarem a ser concretizadas
1 Plataforma Água Sustentável – A Rocha, Agua é Vida, Almargem, Associação Faro 1540, Civis, GlocalFaro,
Quercus Algarve, Regenerarte
2 QUERENÇA – SILVES; ALBUFEIRA - RIBEIRA DE QUARTEIRA; PERAL – MONCARAPACHO; ALMANCILMEDRONHAL; SÃO JOÃO DA VENDA – QUELFES; ALMÁDENA – ODEÁXERE; QUARTEIRA; CAMPINA DE FARO.
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autorizações anteriormente existentes, ou haver transmissão de autorizações, ou
recuperação de antigas. E não tem havido revisão dos títulos de utilização, nem por má
qualidade da água, nem por baixo nível da água nos aquíferos. Da recarga anual média
estimada do aquífero é sempre reservado um volume de 10% que não fica acessível para
extração.
Quanto à situação das barragens a situação mantém-se deficitária no que diz respeito ao volume
armazenado.
Na apresentação3 do PREHA pode-se ver este gráfico, cujos valores são parcialmente estimados, em
razão do que anteriormente se descreveu quanto à falta de informações rigorosas sobre os gastos de
água subterrânea:

Na ficha relativa à Medida Admn_02_ALG – designada “Definir quando necessário, condicionalismos
aos consumos nas albufeiras e massas de água subterrâneas” é dito que “atendendo às baixas
disponibilidades hídricas armazenadas, tanto nas albufeiras como nas massas de água subterrâneas,
e face às necessidades existentes é essencial definir os condicionalismos de forma a garantir uma
resiliência interanual, nomeadamente garantir o volume útil armazenado que permita um ano de
abastecimento público.” A medida tem o horizonte temporal 2020-2021 (curto prazo).
Atualmente (jan 2021) segundo os dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
(SNIRH)4 o volume total útil armazenado nas 6 albufeiras do Algarve é de 225 hm 3, abaixo do valor
anual global de consumo no Algarve (sendo que o valor de consumo de águas superficiais para
agricultura e urbano, de acordo com os dados acima, será de cerca de 214 hm3).

3
https://apambiente.pt/_zdata/Apresentacoes/2020/PlanoRegEficienciaHidricaAlg/Apresent_PlanoRegionalEfici
enciaHidrica_Algarve_16.pdf
4 https://snirh.apambiente.pt/ Visto a XX de fevereiro de 2021

Podemos ainda ver no SNIRH que, à exceção da barragem do Funcho e da barragem de Odelouca 5, o
volume armazenado no final do mês de janeiro é ainda baixo e muito inferior à média para o mesmo
período:

5 faltam os dados de janeiro e fevereiro de 2021 para a barragem de Odelouca
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Consultando os dados semanais é possível verificar que há uma recuperação em relação à média no
mês de fevereiro nas barragens da Bacia Hidrográfica do Arade (valores provisórios) mas para o
armazenamento na Bacia das Ribeiras do Algarve e Guadiana mantém-se a situação abaixo da média.
A situação da barragem de Bravura que é explorada pela ASSOCIAÇÃO DE REGANTES E
BENEFICIÁRIOS DO ALVOR, é preocupante pois pode aumentar a pressão sobre os aquíferos
subterrâneos naquela zona. Na medida 3 Admn_03_ALG – “Implementar medidas de gestão da
qualidade da água das albufeiras” diz-se que “quando as albufeiras começam a apresentar volumes
abaixo dos 30% de armazenamento é necessário analisar a carga piscícola existente, se existe
degradação da qualidade da água, para atempadamente minimizar os seus efeitos em termos
ecológicos, os usos e de saúde pública”.
Segundo informações da DRAPAlgarve, no Algarve, uma região com tão pouca água, a agricultura de
regadio é o seu maior consumidor, responsável por cerca de 2/3 do consumo global anual de água no
Algarve (muito acima dos 44% de média da UE).
O abacateiro é já a segunda cultura de regadio no Algarve, a seguir aos citrinos; estes produtos
agrícolas, que necessitam e consomem muita água não se destinam à independência alimentar do
País ou da região, são para exportação e trata-se de um negócio que beneficia
empresas/empresários privados.
A DRAPAlgarve considera que o empresário privado é quem decide o que planta e produz.
O financiamento de novas plantações fica condicionado à existência prévia do respetivo título de
captação e utilização de recursos hídricos subterrâneos, que é emitida pela ARH-APA Algarve, mas
como já informamos atrás (pág. 1) "podem surgir novos furos de captação por estarem a ser
concretizadas autorizações anteriormente existentes, ou haver transmissão de autorizações, ou
recuperação de antigas. E não tem havido revisão dos títulos de utilização, nem por má qualidade da
água, nem por baixo nível da água nos aquíferos."
A ARH-APA Algarve considera que só tem que responder pelo licenciamento da captação de água,
demitindo-se da discussão sobre os efeitos das espécies agrícolas no ambiente e sobre a política de
agricultura.
A situação hídrica do Algarve é estrutural. Pode chover muito um ano, mas no seu conjunto há uma
diminuição da pluviosidade geral e consequentemente das reservas hídricas da região. O Plano

Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, da responsabilidade do Ministros do Ambiente e da

Ação Climática (APA e ARH Algarve) e da Agricultura (Direção Geral da Agricultura e
Desenvolvimento Rural -DGADR), apresentado em Julho de 2020, no capítulo 4 do relatório
intitulado “Identificação de medidas de curto e médio prazo" é reconhecido, que “o agravamento
da situação crítica que se verifica em toda a região do Algarve, tanto em termos meteorológicos,
com temperaturas acima da média e precipitação muito abaixo da média, como em termos de
disponibilidades hídricas… tornou imperativa a definição imediata de medidas… (relatório
“Monitorização Agrometeorológica e Hidrológica - Grupo Técnico da CPPMAES, fevereiro, 2020)”.
Há mais 200 milhões de euros a investir até 2025 nas “medidas”, mas não nos foi informado em que
medidas efetivamente serão aplicados, pois, do “menu” do PREHA constam medidas que não podem
ser implementadas ou operacionalizadas pela ARH–APA, nem se sabe qual a sua calendarização, nem
qual a afetação financeira a cada uma delas.
Além disso é possível encontrar diversas incongruências na lista das medidas como, por exemplo,
quando se diz na medida agrícola “Medida Agri_01_ALG - Aumentar temporariamente a captação de
águas subterrâneas, quando esteja garantida a recuperação futura”.
Não esquecer que neste contexto, o único processo em que os cidadãos e organizações de diversas
áreas, bem como todas as entidades da região foram auscultadas e em que as suas opiniões foram
tidas em consideração foi o da elaboração do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações
Climáticas (PIAAC). Este documento orientador, que foi encomendado e pago pela AMAL, não tem
servido de base para as propostas apresentadas em documentos posteriores. Apesar de, por vezes,
as propostas avaliadas no PIAAC serem referidas, a estas são acrescidas outras medidas que nele não
constam, ou são valorizadas as que nele não eram consideradas as mais eficazes.
A elaboração do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, vulgo PREHA, não envolveu as
associações e movimentos sociais ou ambientais. Apesar de no texto do PREHA se afirmar que foram
auscultados "stakeholders", quando se consulta a lista dos intervenientes nas diversas fases da sua
elaboração verifica-se que apenas intervieram as entidades governamentais e os representantes dos
diferentes interesses económicos indicadas no Despacho n.º 443/2020, de janeiro de 2020 e que
foram convidadas apenas outras entidades do sector económico 6.
Nem as ONGA de âmbito nacional, que "gozam do estatuto de parceiro social para todos os feitos
legais, designadamente o de representação no Conselho Económico e Social, no conselho diretivo do
IPAMB e nos órgãos consultivos da Administração Pública, de acordo com a especificidade e a
incidência territorial da sua atuação”, porque são uma mais valia pelos especialistas que possuem e
pela disponibilidade com que colabora, foram ouvidas. Mas a entidade a quem mais esta lei diz
respeito, a APA, ignora a mais valia que as ONGA representam7.
Mas uma certeza temos: poucas ou nenhumas são as medidas de curto e médio prazo que estão a
ser implementadas, porque não há ainda verbas disponíveis; essas medidas segundo o PIAAC8
poderiam resolver a questão da água no Algarve; no entanto há uma equipa de "experts"9, escolhida
6 Associação de produtores agrícolas Algarve Orange e Uniprofrutal
7 Lei n.º 35/98 de 18 de julho, Artigo 6.º, Direito de participação e Artigo 7.º Direito de representação
8 PIAAC-Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas
99" Dirigentes da Algarfuturo quase meio século de luta pela água no Algarve"
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pela APA, paga para decidir entre várias "soluções", de que agora só sobram duas que não se sabe se
são necessárias e que tem com impactos ambientais e económicos elevados: a condução de água do
Pomarão e (1, 2 ou 3) centrais de dessalinização.10
A equipa de especialistas que a APA criou para elaborar o Estudo de Viabilidade das Medidas a longo
prazo é composta por Pedro Cunha Serra, António Carmona Rodrigues e Rodrigo Proença de Oliveira.
Carmona Rodrigues foi o responsável pelo projecto do Pomarão que a Algarfuturo apresentou e
defendeu em diversas sessões no Algarve durante os anos de 2019-2020."11

Nessa sessão foi reafirmada a informação de que a água do Pomarão, a ser custeado por dinheiros
públicos, se destina ao uso agrícola privado, já que água decorrente do Pomarão será comercializada
mais barata do que a obtida por dessalinização; esta, a ser implementada por empresas privadas, o
que torna o m3 da água mais caro, está projetada para o consumo doméstico, isto é para a água que
é um bem necessário à vida e que se considera ser um direito assegurado pelo Estado aos seus
cidadãos.
Esta obra atravessa o Parque Natural do Vale do Guadiana pelo que a sua execução depende de
Avaliação de Impactes Ambiental, não sendo líquido que se possa fazer.
Pedro Serra afirmou na sessão de apresentação do PREHA que “Esta solução requer uma negociação
com os nossos vizinhos espanhóis, que vão querer mais água em Bocachança, e vai ficar dependente
dos desenvolvimentos no EFMA12, que continua também ele em expansão acelerada.” A EE13 operará
10 Webinar "Agua e Adaptação às Alterações Climáticas no Mediterrâneo", 20/01/2021, promovida pela
Associação Portuguesa dos Recurso Hídricos, intervenção do Diretor Regional da ARH/APA.
https://aprh.pt/pt/eventos/organizados-pela-aprh/2021/sessao-agua-e-adaptacao-as-alteracoes-climaticas-nomediterraneo
11 https://algarve7.pt/index.php/tag/algarfuturo/, https://www.facebook.com/AlgFuturo
12 Empreendimento de Fins Multiplos de Alqueva
13 Estação Elevatória

apenas 3 meses por ano (maior potência instalada e adutor de grandes dimensões), quando há
caudal no Guadiana, e está dependente da hidraulicidade do ano: num ano seco pode acontecer não
ser possível captar nada. Numa sessão, promovida pela APRH - Associação Portuguesa dos Recursos
Hídricos, foi reafirmada a informação de que a água do Pomarão, a ser custeado por dinheiros
públicos, se destina ao uso agrícola privado, já que água decorrente do Pomarão será comercializada
mais barata do que a obtida por dessalinização; esta, a ser implementada por empresas privadas, o
que torna o m3 da água mais caro14, está projetada para o consumo doméstico, isto é, para a água
que é um bem necessário à vida e que se considera ser um direito assegurado pelo Estado aos seus
cidadãos.
Quanto ao financiamento para estas medidas, tinha anteriormente sido anunciado no PREHA que “as
quatro medidas infraestruturais (longo prazo), cujo objetivo fundamental é aumentar a oferta,
visando diminuir as vulnerabilidades associadas aos eventos extremos (mínimos e máximos), não
estão ainda avaliadas com rigor do ponto de vista do investimento a realizar atendendo que ainda
vão ser alvo de estudos específicos, para determinar as melhores opções e os requisitos técnicos,
ambientais e financeiros associados”. Ora surgem agora duas dessas medidas no Plano de
Recuperação e Resiliência - Recuperar Portugal 2021-2026 - Plano preliminar em vez de se investir
nas medidas de curto prazo.

14 “A produção desta água é acompanhada pela produção de uma salmoura, que tem de ser rejeitada de modo a não colocar em causa o

ambiente marinho. Tem um consumo energético importante (3kWh/m3)”; “O preço da água para consumo pode ter de ser aumentado. No
caso de um BOT vai ser necessário garantir um consumo mínimo da água assim produzida, independentemente da existência de água nas
albufeiras”. Pedro Serra in
https://apambiente.pt/_zdata/Apresentacoes/2020/PlanoRegEficienciaHidricaAlg/Solucoes_Reforco_Oferta_Agua_Regiao_Algarvia.pdf
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