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Mediterrâneo que entra pelo Atlântico dentro (…)”. 
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RESUMO 

 
GESTÃO DO RISCO DE SECA NO ALGARVE 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Seca, Algarve, impactos, risco, vulnerabilidade 
 
 

A presente dissertação prossegue uma análise regional integrada do risco de Seca e da 
resposta social a esse risco, com base no território sul português do Algarve. 

Com esse fim, foram desenvolvidos diversos estudos específicos, nomeadamente: i) 
caracterizar a ocorrência histórica de Secas no Algarve; ii) analisar os sistemas que 
asseguram a oferta de água na região, e avaliar as suas limitações; iii) caracterizar a procura 
de água instalada na região, e analisar a sua articulação com a oferta; iv) pesquisar as 
diversas fontes e métodos disponíveis para avaliar os impactos da última Seca; v) 
diagnosticar as principais formas de percepção e resposta dos utilizadores e decisores em 
face das Secas; vi) analisar os sistemas socio-económicos e políticos que enformam a gestão 
do risco de Seca na região, e avaliar a sua eficácia na prevenção e mitigação de impactos; 
vii) identificar as principais lacunas e constrangimentos a uma gestão regional mais eficaz 
do risco de Seca no Algarve. 

A prossecução destes estudos segue um conjunto de metodologias e pressupostos comuns, 
que se podem sintetizar em dois pilares fundamentais: o método geográfico enquanto 
campo de integração sectorial e de abordagem territorial e interdisciplinar à temática, e as 
Secas enquanto principal causa de desequilíbrio no balanço regional entre oferta e procura 
de água. O primeiro fundamento parte de um contexto teórico geral para a sua aplicação a 
um território específico, e assenta numa abordagem integradora do tema, utilizando 
métodos e recursos das diversas disciplinas abrangidas. O segundo fundamento assenta 
numa definição geográfica ou socio-económica de Seca, enquanto desequilíbrio temporário 
entre oferta e procura de água. 

Ambos os fundamentos se reflectem na estrutura do trabalho, composta por cinco 
capítulos principais: i) introdução e enquadramento da temática, ii) ocorrência regional de 
Secas (o fenómeno natural); iii) balanço regional entre oferta e procura de água, e impactos 
causados pelas Secas (a vulnerabilidade); iv) resposta e gestão regional do risco de Seca (no 
cruzamento das duas componentes anteriores); v) síntese dos principais resultados 
alcançados. 

Entre estes resultados, destacam-se os seguintes: i) a ocorrência recorrente de Secas no 
Algarve, com crescentes impactos a resultarem sobretudo duma maior vulnerabilidade; ii) o 
aumento da vulnerabilidade como consequência do crescimento demográfico e económico, 
sobretudo nas actividades do turismo e da agricultura de regadio; iii) a importância dos 
recursos subterrâneos na oferta útil de água, e a elevada incerteza existente sobre os 
mesmos; iv) a concentração dos impactos no sector primário, com fortes repercussões 
económicas e sociais; v) a persistência de um paradigma hidráulico entre utilizadores e 
decisores da água, que privilegia as soluções infraestruturais de aumento da oferta; vi) a 
manutenção, em caso de Seca, de sistemas de gestão de crise reactivos e sectoriais, que 
assenta no recurso de emergência às origens subterrâneas; vii) a emergência de um novo 
paradigma de sustentabilidade e gestão proactiva do risco, que se reflecte na legislação 
recentemente aprovada, mas tem ainda um longo caminho a percorrer até à sua 
implementação efectiva.



ABSTRACT 

 
DROUGHT RISK MANAGEMENT IN THE ALGARVE 

 
 

KEYWORDS: Drought, Algarve, impacts, risk, vulnerability 
 

 

This dissertation presents an integrated regional analysis of drought risk and of social 
response to it, based on the southern Portuguese territory of Algarve. 

With that aim, several specific studies were conducted, resumed as follows: i) characterize 
the historical occurrence of droughts in the region; ii) analyse the water supply systems and 
assess its limitations; iii) characterize the water demand installed in the region, and assess its 
connections with supply; iv) research all available sources and methods to assess last 
drought’s impacts; v) identify the main forms of perception and response among water 
users and decision-makers facing droughts; vi) analyse the social, economic, and political 
systems of drought risk management in the region, and assess its effectiveness on impact 
prevention and mitigation; vii) identify the main gaps and constraints to a more effective 
drought risk management in the region. 

All these studies are based on a common set of methodologies and fundaments, which may 
be synthesised in two basic principals: the geographic method as source of sector 
integration and of an interdisciplinary and territorial approach to the subject, and droughts 
as the main cause of disruption in the regional water balance between supply and demand. 
The first fundament is set on a general theoretical context which is applied to a specific 
territory, based on an integrative approach that uses methods and resources of all 
disciplines concerned. The second fundament is based on a geographical or 
social/economic definition of drought, considered as a temporary unbalance between water 
supply and water demand. 

Both these fundaments are reflected upon the thesis structure, composed of five main 
chapters: i) introduction and subject context; ii) drought occurrence in the region (natural 
phenomenon); iii) regional water balance between supply and demand, and drought 
impacts (vulnerability); iv) analysis of social response and regional drought risk 
management (resulting from the interaction of the previous two components); v) synthesis 
of the main results accomplished. 

Among these results, the following are highlighted: i) the frequent occurrence of droughts 
in he Algarve, with growing impacts resulting mainly from increased vulnerability; ii) 
increased vulnerability as a consequence of population and economic growth, mainly in the 
fields of tourism and irrigation farming; iii) the importance of groundwater in the regional 
water net supply, and the uncertainties regarding its availability; iv) concentration of 
impacts in agriculture, with heavy economic and social consequences; v) the persistence of 
an hydraulic paradigm among water users and decision-makers, which favours 
infrastructural solutions of supply increase; vi) the dominance of reactive and sector-based 
systems of crisis management in drought situations, which build on emergency access to 
groundwater sources; vii) the recent appearance of a new paradigm of sustainable and 
proactive drought risk management, which is reflected upon new water legislation, but still 
demands major developments in order to achieve an effective implementation. 
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1. Âmbito e Estrutura do Trabalho 

1.1. Objectivos 

A execução do presente trabalho de investigação foi orientada pelos seguintes objectivos 

gerais: 

• Integrar e articular as diversas abordagens sectoriais e disciplinares necessárias a uma análise 

geográfica regional do risco de Seca 

• Avaliar o risco regional de Seca com base nas relações entre oferta e procura de água, e entre 

impactos e resposta social 

• Analisar as formas de resposta ao risco de Seca de modo integral e aprofundado, enquadrando as 

suas causas e consequências 

 

De forma a alcançar estes objectivos gerais, foram delineados um conjunto de objectivos 

específicos, a saber: 

• Enquadrar as Secas enquanto fenómeno climático extremo e risco natural 

• Fundamentar a abordagem geográfica às Secas no plano teórico 

• Caracterizar e enquadrar historicamente a ocorrência de Secas no Algarve 

• Analisar e aplicar diversos métodos de caracterização quantitativa das Secas 

• Sintetizar os elementos disponíveis para a caracterização da oferta de água na região, e analisar as 

suas limitações em períodos de Seca 

• Identificar e caracterizar a procura de água instalada na região, e analisar a sua dinâmica em 

períodos de Seca 

• Avaliar os impactos das Secas nas suas múltiplas dimensões, integrando as diversas fontes e 

métodos disponíveis 
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• Aferir a relação entre a percepção dos diversos agentes sociais envolvidos na gestão do risco de 

Seca, e a resposta efectiva da Sociedade a esse risco  

• Estudar os sistemas socio-económicos e políticos que enformam a gestão da procura e oferta 

regionais de água, e avaliar a sua eficácia na prevenção e redução dos impactos das Secas 

• Identificar as limitações a uma efectiva gestão regional do risco de Seca, e analisar as respectivas 

causas 

• Propor estratégias e métodos conducentes a uma gestão mais eficaz da escassez da água em 

períodos de Seca 

1.2. Organização interna 

A prossecução dos objectivos atrás delineados seguiu um conjunto de metodologias e 

pressupostos detalhados mais adiante (no sub-capítulo 3 – Fundamentação Teórica), que se podem 

sintetizar em três princípios fundamentais: 

• O método geográfico enquanto campo de integração sectorial e de abordagem territorial e 

interdisciplinar à temática; 

• As Secas enquanto principal causa de desequilíbrio no balanço regional entre oferta e procura de 

água. 

• A vulnerabilidade humana como a componente central da resposta e gestão do risco de Seca. 

 

O primeiro princípio consubstancia-se quer numa trajectória que parte do contexto teórico 

geral para a sua aplicação a um território específico, quer na abordagem integradora ao tema, 

utilizando métodos e recursos próprios das diversas disciplinas abrangidas. O segundo princípio 

assenta numa definição geográfica ou socio-económica de Seca, baseada nos impactos do fenómeno 

sobre a actividade humana, enquanto o terceiro assume que o fenómeno não é modificável, e que é 

na resposta social e colectiva que reside a principal solução do problema. 

Estes pressupostos estão necessariamente reflectidos na estrutura do trabalho, e é com base 

neles que se definiram as principais componentes de análise: o risco (resultante do défice temporário 

da oferta), o desastre (consubstanciação do risco e consequentes impactos), e a resposta da 
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sociedade (gestão do risco). Estas componentes correspondem aos três capítulos centrais deste 

estudo, cuja articulação se apresenta na Figura I-1. 

 

 

Figura I-1. Principais componentes do trabalho 

A Figura I-1 põe em evidência a abordagem metodológica do presente trabalho, que assume 

o risco de Seca como função da interacção entre o fenómeno natural (Capítulo II) e a exposição 

humana a ele (Capítulo III), e em que a resposta a esse risco (Capítulo IV) se faz sobre a referida 

exposição (a Vulnerabilidade), nomeadamente na interface com o fenómeno (onde se concretizam 

os impactos). 

Juntamente com uma componente introdutória e outra conclusiva, esta estrutura resulta em 

cinco capítulos principais, cuja sequência se pode sintetizar da seguinte forma: o primeiro capítulo 

faz a introdução e enquadramento da temática, o segundo analisa a ocorrência de Secas na região, o 

terceiro apresenta o balanço regional entre oferta e procura de água e analisa os impactos causados 

pelas Secas, o quarto analisa a resposta e gestão regional do risco de Seca, e o quinto sintetiza os 

principais resultados alcançados. 

Descreve-se em seguida a estrutura interna destes capítulos, representada de forma sintética 

no esquema da Figura I-2. 
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Figura I-2. Estrutura geral do trabalho 

Capítulo I – Introdução 

O primeiro capítulo começa pela apresentação dos objectivos, estrutura e metodologia do 

presente trabalho, e pela identificação da área de estudo. Prossegue com um enquadramento do 

tema das Secas e da sua relevância, contextualizando-o à escala mundial e mediterrânica em face das 

principais questões globais que o enquadram: os desastres naturais, e as alterações climáticas. Em 

seguida, fundamentam-se os pressupostos teóricos, através da definição dos principais conceitos 

utilizados no estudo das Secas, e da clarificação do seu uso neste trabalho, analisando-se a sua 

aplicação em Portugal. Neste âmbito, propõe-se uma metodologia geográfica integradora na 

abordagem territorial ao problema. Por fim, expõe-se uma resenha dos principais trabalhos 
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desenvolvidos ao longo das últimas décadas sobre a ocorrência de Secas em Portugal, e em 

particular no Algarve. 

Capítulo II – Ocorrência de Secas no Algarve 

O segundo capítulo começa por caracterizar a área de estudo em termos climáticos, em 

função dos principais factores que condicionam o clima regional e dos principais elementos que o 

caracterizam. Segue-se o diagnóstico dos eventos de Seca ocorridos no território em análise, 

primeiro durante o período descritivo (anterior ao séc. XX), e seguidamente no período numérico 

(séculos XX e XXI), através dum conjunto de métodos e ferramentas aplicados de forma 

complementar, com base nos registos de precipitação. O capítulo encerra com a apresentação de um 

quadro prospectivo relativo à ocorrência destes eventos e ao desenvolvimento das capacidades de 

predição dos mesmos. 

Capítulo III – Vulnerabilidade Regional à Seca 

O terceiro capítulo articula as componentes de oferta e procura de água, começando pela 

análise do balanço hídrico regional e dos processos que determinam os volumes de água que ficam 

efectivamente disponíveis para utilização (a oferta útil). Prossegue com a análise da procura, 

articulando a procura bruta determinada pela ocupação do território, e a procura útil resultante do 

estabelecimento das diversas actividades humanas e do respectivo uso de água. A relação entre 

oferta e procura é aferida em função dos condicionamentos impostos pelos sistemas regionais de 

captação, distribuição e utilização da água, e pela ocorrência de Secas. Por fim, o evento de 2004-06 

é utilizado como caso de estudo para a identificação e avaliação dos impactos ocorridos, cuja análise 

e tipificação permite estabelecer um quadro regional de vulnerabilidade à Seca no Algarve. 

Capítulo IV – Gestão e Resposta ao Risco de Seca 

O quarto capítulo começa com um enquadramento teórico relativo às tipologias de resposta 

ao risco de Seca, a partir do qual se analisam as diferentes formas de percepção e resposta individual 

a esse mesmo risco na região do Algarve. Segue-se uma análise da percepção e resposta institucional 

por parte das principais entidades decisoras, e do quadro jurídico-legal que enforma o seu 

desempenho, sendo analisado o papel, relevância e eficácia dos diversos instrumentos e políticas em 

vigor. Nesse contexto, é avaliada a eficácia da resposta da Sociedade regional durante a Seca de 

2004-06, com base nas diversas medidas aplicadas. Por último, apresenta-se uma análise prospectiva 



Gestão do Risco de Seca no Algarve 

- 14 - 

da gestão regional do risco de Seca, com base no actual contexto socio-político e nas principais 

directrizes de mudança, com particular atenção ao contexto europeu e aos constrangimentos e 

oportunidades detectados a nível regional, quer no plano técnico quer no plano institucional. 

Capítulo V – Notas de Síntese 

O quinto e último capítulo sintetiza os principais resultados da investigação conduzida, 

propõe um conjunto de recomendações programáticas e operacionais, e apresenta as perspectivas de 

investigação a desenvolver na sequência do presente trabalho. 

1.3. Área de estudo 

O Sul de Portugal (Figura I-3) é a parte do País que apresenta um carácter mediterrânico 

mais vincado, quer em termos bio-climáticos quer culturais (RIBEIRO, 1986). 

 

 

Figura I-3. Localização geográfica da região Algarve 
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É aqui, nomeadamente nas regiões do Alentejo e do Algarve, que a problemática da gestão 

da água e da sua escassez se afigura mais crítica e crucial para o desenvolvimento do território. Entre 

estas duas regiões, o Algarve destaca-se pelo crescimento demográfico e desenvolvimento 

económico verificados nas últimas décadas (ao invés do Alentejo, região fronteira a Norte). A 

pressão sobre os recursos naturais apresenta por isso uma tendência crescente, que torna mais 

premente a realização de estudos como este, sobre o risco inerente à exploração desses mesmos 

recursos – e neste caso da água em particular. 

Adicionalmente, a região do Algarve possui uma especificidade que em muito facilita o 

estudo geográfico das Secas, ou de outras temáticas relacionadas com a gestão da água: a quase 

coincidência do território administrativo com os limites das bacias hidrográficas nele inseridas 

(Figura I-4). De facto, a região que corresponde ao distrito de Faro (englobando os 16 concelhos 

identificados na Figura), tem grande parte da sua fronteira a Norte delimitada por um sistema 

montanhoso de alinhamento Oeste-Este, constituído pelas Serras de Monchique (altitude máxima de 

902 metros) e do Caldeirão (589 m). Esta linha divisória de águas constitui a cabeceira de diversas 

ribeiras e linhas de água que drenam a região, e que a separam da região vizinha do Alentejo. 

 

 

Figura I-4.Divisão administrativa, rede e bacias hidrográficas do Algarve 
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A Oeste, a excepção nesse limite vai para duas pequenas parcelas dos concelhos de Odemira 

e Almodôvar (Alentejo) que se inserem na bacia das Ribeiras do Algarve, e que correspondem a 

apenas 10% dessa mesma bacia (392 num total de 3 848 km²). A Este, a região coincide com a 

margem direita do sector jusante da bacia hidrográfica internacional do Guadiana (1 563 km², 

equivalentes a pouco mais de 2% da bacia), sendo delimitada a Leste pelo seu próprio eixo (o rio), e 

a Norte por um dos principais afluentes, a Ribeira do Vascão. 

O “Algarve hidrológico”, com cerca de 5 411 km², coincide assim largamente com o Algarve 

administrativo (5 019 km²), e apresenta uma especificidade natural determinante para a própria 

identidade cultural e socio-económica da região. A vincada identidade regional que caracteriza o 

Algarve está também marcada pelo seu clima, cuja caracterização detalhada se apresenta no início do 

Capítulo II, e que servirá de base à análise da ocorrência de Secas que aí se prossegue. 

2. Enquadramento Temático 

2.1. A Seca enquanto fenómeno climático extremo no 

Mundo 

A Seca é um fenómeno natural de origem climática, que parte da ocorrência de precipitação 

inferior à esperada sobre um determinado território e ao longo de um determinado período de 

tempo, e resulta na falta de água para satisfazer as necessidades existentes. Tal como a própria 

definição deixa antever, a Seca é considerada o risco mais complexo entre os diversos riscos naturais 

de origem climática que ocorrem no globo, estando entre os que afectam mais população e uma área 

mais extensa em todo o Mundo, e particularmente na região Mediterrânica (Figura I-5). 

A Seca tem significativos impactos económicos, sociais e ambientais, tanto nos países 

desenvolvidos como nos países em vias de desenvolvimento. Esses impactos têm aumentado 

globalmente nas últimas décadas devido a vários factores, nomeadamente a crescente pressão sobre 

a água e outros recursos naturais, em função do crescimento demográfico (Figura I-6). 

Em termos económicos, estima-se que os custos associados com a ocorrência de Secas em 

todo o Globo tenham passado de cerca de 40 mil milhões de dólares na década de 60 para mais de 
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500 mil milhões na década de 90 (WILHITE, 2000). África tem sido o continente mais afectado em 

termos de vítimas mortais devido à fome e à sede, sendo vários os eventos catastróficos ocorridos 

nas últimas décadas (Figura I-6), com destaque para a Seca ocorrida na região do Sahel no início da 

década de 80, a qual terá causado perto de um milhão de mortos. 

 

 

Figura I-5. Impacto relativo das Secas enquanto desastre natural (adaptado de EC, 2007) 

A crescente notoriedade pública destes impactos contribuiu para o estabelecimento pela 

Assembleia-Geral das Nações Unidas da Década Internacional para o Abastecimento de Água 

Potável e Saneamento, entre 1981 e 1990, e, juntamente com os elevados impactos resultantes de 

outros fenómenos naturais extremos, da Década Internacional para a Redução dos Desastres 

Naturais (DIRDN) entre 1990 e 2000. Ao longo desta última década, houve uma crescente 

consciencialização sobre o papel das sociedades humanas na mitigação dos impactos dos fenómenos 

naturais, na redução da vulnerabilidade a esses fenómenos, e na prevenção para que estes não se 

tornem desastres. Simultaneamente, também se desenvolveu o conhecimento científico, a tecnologia 

disponível, e a percepção de que os custos dos desastres são exponencialmente superiores aos da 
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prevenção possível. Tal como referiu o Director do Secretariado da DIRDN, “(…) estamos 

rapidamente a alcançar um reconhecimento global sobre a necessidade em concentrar a consciência 

pública e os recursos profissionais de todos os países para que a prevenção de desastres naturais seja 

um valor público (…)”  (BOULLE, 2000, p. xxiii). 

 

 

Figura I-6. Principais impactos das Secas no Mundo (a partir de EM-DAT1) 

Em Setembro de 2000, a Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio, os quais incluem no Objectivo 7 (“Assegurar a Sustentabilidade 

Ambiental”), uma meta de redução para metade da população mundial sem acesso sustentável e 

seguro a água potável e saneamento básico. Os dados de 2004 revelam no entanto que, ao ritmo 

observado entre 1990 e 2004, a execução deste objectivo poderá falhar para cerca de 600 milhões de 

pessoas2. 

                                                 
1 - http://www.em-dat.net  

2 - http://www.un.org/millenniumgoals/  
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A mesma Assembleia-Geral proclamou 2003 como o Ano Internacional da Água, e 

estabeleceu 2005-2015 como a Década Internacional da Água para a Vida, comprometendo os 

Estados-membros com os objectivos temáticos relacionados com a água previstos noutros 

compromissos mundiais assumidos soba a égide das Nações Unidas, nomeadamente os Objectivos 

de Desenvolvimento do Milénio, o Plano de Implementação da Conferência Mundial de 

Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo (2002), e a Agenda 21, herdada da Conferência do Rio 

de 1992. 

2.2. O contexto Mediterrânico e a recorrência das 

Secas 

Embora a Seca possa virtualmente ocorrer em todo o Planeta, ela não tem expressão 

humana nos territórios onde a precipitação esperada é praticamente nula (como no caso de grande 

parte dos desertos sub-tropicais e das zonas polares), ou onde as necessidades humanas de água são 

inexistentes (territórios desabitados). 

Inversamente, é um fenómeno com maior expressão onde a precipitação é mais variável, e 

onde as necessidades de água são maiores. Ambos os factores caracterizam a zona mediterrânica em 

que Portugal se insere: de facto, o clima mediterrânico é marcado por uma elevada variabilidade 

interanual da precipitação (Figura I-7), e os consumos de água na Europa mediterrânica são 

relativamente elevados à escala mundial (Figura I-8). 

A Figura I-7 ilustra bem a elevada variabilidade da precipitação em climas do tipo 

mediterrânico, tendo por base um conjunto de séries de precipitação de todo o Mundo (período 

1960-89), representativas dos principais tipos de clima, classificados segundo Köppen. Apenas os 

climas desérticos, onde a precipitação ocorre de forma particularmente irregular e ocasional, 

apresentam valores de coeficiente de variação superiores aos climas mediterrânicos. 

Quanto ao consumo de água, a Figura I-8 é reveladora de como os consumos são elevados 

nos países mediterrânicos (CORREIA, 1999), sendo que, entre estes, Portugal é o que apresenta um 

valor mais alto3. 

                                                 
3 - Este facto explica-se em grande parte pelo elevado desperdício e ineficácia das redes de rega e abastecimento público, 
o que justifica a reduzida produtividade da água utilizada face aos restantes países mediterrânicos da UE. 
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Figura I-7. Variabilidade interanual da precipitação para diferentes climas do Mundo 

(segundo Köppen): valores do coeficiente de variação (a partir de NOAA4) 

 

Figura I-8. Captação de água per capita em diferentes países do Mundo, 1998-2002 (a partir 

de AQUASTAT5) 

                                                 
4 - http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/climate/climatedata.html  
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Neste contexto de elevada variabilidade da precipitação e de elevado consumo de água, em 

que as Secas são um fenómeno climático recorrente e parte integrante do ambiente mediterrânico, 

foi historicamente induzido o desenvolvimento de técnicas e estratégias de gestão e conservação da 

água na região. Alguns dos principais trabalhos realizados sobre a história da utilização da água pela 

Humanidade (IAHR, 1987; LEVI, 1995; VIOLLET, 2001) revelam que quase todos os 

desenvolvimentos hidráulicos da Antiguidade surgem a partir das antigas civilizações mediterrânicas, 

fomentados pela escassez, pelo menos sazonal, do recurso água. 

Numa referência à Hispânia árabe dos séculos VIII-XIII, ou seja, ao Al-Andaluz que 

integrava grande parte do território que é hoje Portugal (e nomeadamente o Sul), GROVE e 

RACKAM (2004) referem que se deve em grande parte aos árabes a introdução da nora e de outras 

técnicas tradicionais de regadio, de sistemas comunitários de manutenção de açudes, poços e canais, 

de regras de partilha e monitorização de consumo. Algumas das técnicas utilizadas provinham já dos 

romanos, e grande parte destes conhecimentos passaram integralmente para as mãos dos cristãos. 

Muitos eruditos apelavam então para a manutenção dos sistemas de irrigação “(…) tal como eram 

no tempo dos Sarracenos” (GROVE e RACKAM, 2004, p. 78), que já então faziam face à 

ocorrência de Secas (GLICK, 1996). No Portugal Mediterrânico, a importância da água na irrigação 

de culturas agrícolas é marcante. Nas palavras de Orlando Ribeiro, para fazer face às incertezas do 

clima que caracterizam todo o País, “a rega (…) é uma necessidade (…) que ora torna possível a 

produção, ora aumenta de maneira apreciável o seu rendimento. (…) As planícies de sopé que 

bordejam importantes maciços calcários, na Estremadura e no Algarve, podem (…) ser crivadas de 

poços que não secam” (RIBEIRO e LAUTENSACH, 1987, pp. 995-996). 

A respeito da importância da água na orla Sul algarvia, o mesmo autor refere que “o Algarve 

corresponde às áreas, geralmente exíguas, onde a população se acumula e vive da cultura intensiva 

que a rega torna possível. (…) Toda a planura litoral, rica de águas subterrâneas, é intensamente 

regada. A nora (…) tira a água do poço para um grande tanque donde divergem os canais que a 

conduzem à horta e ao pomar.” E ainda que “(…) a raridade dos pontos de água levaram à 

concentração do povoamento; (…) a dispersão intercalar, que já cobria a planície litoral, alastra pelos 

maciços calcários [barrocal]: além, o casal subsistia com os produtos da horta e a nora vê-se sempre 

ao lado da habitação; aqui, vive-se do sequeiro e a água tem de ir buscar-se ao lombo dos burros, em 

grandes cântaros de barro, às vezes a léguas de distância” (RIBEIRO e LAUTENSACH, 1987, p. 

1262). 

                                                                                                                                                             
5 - http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm  
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A irregularidade do regime pluviométrico é de facto um elemento marcante do clima em 

Portugal, que muito condicionou a sua ocupação humana. A irregularidade interanual, ao inverso 

dos quantitativos médios anuais, aumenta de Norte para Sul: a razão entre os valores mínimo e 

máximo registados ao longo das séries anuais passa de 3.7 em Coimbra para 5.4 em Lisboa e 7.6 em 

Faro (DAVEAU, 1995). Aumenta também para Sul a diferença dos valores mínimos em relação à 

mediana, enquanto a Norte e nas montanhas são os valores máximos que mais se afastam desse 

valor central. De facto, no litoral Sul, os valores mínimos são muito baixos, correspondendo a 

valores médios de regiões desérticas (inferior a 200mm). Importa ainda referir que as frequentes 

sequências plurianuais de anos secos (o que também se verifica para anos chuvosos) contribuem 

ainda mais para aumentar a intensidade e duração dos eventos, e logo, as suas consequências. 

Apesar desta variabilidade climática, e da correspondente adaptação cultural das sociedades 

mediterrânicas, os impactos das Secas parecem aumentar progressivamente, no Algarve como no 

resto da região mediterrânica. Para além do crescimento exponencial do consumo de água nas 

últimas décadas, outros factores de índole universal, como sejam a própria complexidade do 

fenómeno, a diversidade e dispersão dos seus impactos, a larga escala temporal e espacial com que 

ocorre, e a escala de curto prazo que domina a memória e acção humanas, concorrem 

conjuntamente para que a mitigação e prevenção de impactos tenham até hoje sido ineficientes e 

insuficientes. 

Importa ainda acrescentar que os países mediterrânicos europeus, entre os quais Portugal, 

apesar de inseridos geográfica e politicamente na Europa, divergem desta também no que diz 

respeito à repartição dos usos da água: de facto, enquanto na maior parte dos países europeus é o 

sector energético e industrial o principal utilizador dos recursos hídricos, nos países mediterrânicos 

essa posição é ocupada pela agricultura (CORREIA, 1999). “Consequentemente, os países ibéricos 

confrontam-se com políticas de água europeias, em que a dinâmica dos usos da água é peculiar no 

conjunto mundial, mas têm eles próprios uma dinâmica diferente (…)” (PEREIRA, 2006, p. 496), 

comum à região geográfica onde se inserem (a Mediterrânica), e não à região política (a Europa), o 

que causa dificuldades significativas na formulação e aplicação de políticas eficazes de gestão da água 

em Portugal. 
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2.3. O contexto actual de variabilidade e alterações 

climáticas 

O sistema climático da Terra encontra-se permanentemente em mudança, num contínuo de 

escalas temporais que vai desde a horária à geológica. A humanidade apenas compreende uma parte 

desta variabilidade, como é o caso da variação diurna entre o dia e a noite, e da variação sazonal das 

estações do ano, às quais se adaptou desde há vários milénios. Existem no entanto evidências de 

flutuações a escalas mais amplas, associadas com variações na circulação oceânica, na irradiação 

solar, e até na órbita terrestre. 

Nos últimos anos têm-se acumulado evidências de que a esta variabilidade na dinâmica do 

Planeta se veio juntar uma outra, de carácter antrópico, relacionada com as modificações induzidas 

pelo ser humano na química da Atmosfera. Associada à crescente notoriedade pública dos 

fenómenos climáticos extremos e dos seus impactos, a questão das alterações climáticas foi 

projectada e ganhou forte visibilidade social e política, constituindo uma oportunidade histórica para 

caminhar no sentido da prevenção dos desastres naturais, conforme preconizado pelas Nações 

Unidas no âmbito da Década Internacional para a Redução dos Desastres Naturais6. 

No quadro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas7, Portugal 

foi dos primeiros e raros países do Mundo a realizar uma avaliação exaustiva dos cenários, impactos 

e medidas de mitigação das alterações climáticas projectadas para o País, através do Projecto SIAM - 

Scenarios, Impacts and Adaptation Measures8 (SANTOS e MIRANDA, 2006). Os resultados deste 

estudo, desenvolvido em contínuo desde 1999, apontam claramente para um aumento significativo 

da temperatura média em todo o País até final do presente século, mais significativo nas regiões do 

Sul, e acompanhado por um forte incremento da frequência e intensidade das ondas de calor. 

No que se refere à precipitação, existe alguma incerteza quanto à evolução regional dos 

quantitativos anuais, resultante de divergências entre os cenários utilizados no estudo, mas todos 

concorrem para prever uma redução da duração da estação chuvosa, e logo, um aumento da 

concentração sazonal da precipitação. Apesar da incerteza associada a este tipo de previsões, todos 

                                                 
6 - http://www.unisdr.org/  

7 - http://unfccc.int/2860.php  

8 - Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação. 
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os modelos utilizados apontam para uma redução da precipitação média anual no Algarve, variando 

aproximadamente entre -5% e -45%. 

Estas tendências concorrem em conjunto para prever, com alguma segurança, uma redução 

da disponibilidade de água no Sul de Portugal, devido à redução média global da precipitação, do 

escoamento e da recarga, e a um previsível aumento da evapotranspiração, reforçando a redução das 

disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas. Acresce que estas tendências são similares em 

Espanha, o que terá necessariamente consequências nas bacias dos rios internacionais, entre os quais 

a do Rio Guadiana. 

Estes cenários são particularmente graves no caso dos eventos extremos, como as cheias e as 

Secas, cuja frequência e intensidade parecem tender para aumentar – não apenas pela severidade dos 

seus impactos, mas pela própria atitude perceptiva mais comum nas sociedades: “A Humanidade 

pode adaptar-se a modificações lentas e de baixa magnitude no clima, mas a capacidade de adaptação 

a mudanças na frequência e magnitude de extremos climáticos de curta duração, que acompanham 

muitas das modificações climáticas de longo prazo, é consideravelmente menor” (KELLY e 

WRIGHT, 1978, p. 260). 

3. Fundamentação Teórica 

3.1. Enquadramento conceptual 

A Seca é um fenómeno natural extremo, que se pode consubstanciar como desastre, caso 

provoque danos e prejuízos numa determinada comunidade humana. Entende-se então por Desastre 

a concretização de um Perigo, sendo este a ameaça potencial posta por determinado fenómeno aos 

seres humanos e aos seus bens. Neste contexto, entende-se por Risco a probabilidade de ocorrência 

do evento ou fenómeno causador do perigo (ROXO, 2003). Tal como referem PEREIRA et al. 

(2002, pp. 6-7), “(…) a Seca é um risco porque é um acidente natural de ocorrência imprevisível mas 

de reconhecida recorrência (…) e pode ser um desastre porque corresponde à falha do regime de 

precipitação, causador de rupturas no abastecimento de água aos ecossistemas naturais e agrícolas, 

bem como a outras actividades humanas”. 
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Estes conceitos têm sido articulados entre si de forma simplificada através da expressão 

inglesa: 

RISK = HAZARD X VULNERABILITY 

Esta expressão não levanta polémica entre os autores de língua inglesa, mas a sua tradução 

para as línguas latinas do Mediterrâneo, nas quais se inclui o Português, foi alvo de duas 

interpretações distintas. Assim, para alguns autores, o conceito inglês de hazard, que se refere à 

probabilidade de ocorrência do fenómeno, corresponde ao termo português risco; por isso, ao 

termo risk, associado à concretização do evento sobre a sociedade, corresponderia o termo perigo. 

Assim, a equação pode ser apresentada como: 

PERIGO = RISCO X VULNERABILIDADE 

Nesta equação, entende-se por vulnerabilidade o grau de sujeição da sociedade ao fenómeno, 

por via da ocupação do território e utilização dos recursos naturais. Outros autores, impulsionados 

pela semelhança das palavras risk e risco, preferem a equação: 

RISCO = PROBABILIDADE X VULNERABILIDADE 

Aqui os termos significam o mesmo dos anteriores nas suas respectivas posições. 

Independentemente da polémica conceptual, que não tem aqui cabimento, assumem-se no presente 

estudo os termos desta segunda equação, visto que se tem recentemente assistido à 

institucionalização do conceito de gestão do risco, o qual não existe se entendermos risco tão somente 

como uma probabilidade (a de ocorrência de determinado fenómeno natural). Assume-se de igual 

forma o enfoque sobre a vulnerabilidade, única componente da equação que pode ser gerida e 

conduzida pelo ser humano. 

Partindo desta matriz conceptual, importa considerar que o conceito de risco engloba 

incerteza e a possibilidade de alguma perda ou dano. Corresponde a um potencial de realização de 

consequências indesejáveis e negativas resultantes de um evento, pois só existe risco enquanto esse 

evento não ocorre. Corresponde, igualmente, à expectativa estatística de ser negativamente afectado 

pela exposição a um evento perigoso, o que pressupõe responsabilidade e valores expostos 

(ALMEIDA, 2004). 

Acresce que os acontecimentos ou eventos extremos, como as Secas, correspondem em 

termos estatísticos a fenómenos de baixa frequência ou probabilidade diminuta, e de elevada 

intensidade ou severidade. Neste contexto, deve-se ter em conta o importante conceito de “Risco 

Socialmente Aceitável”, que define o nível de risco que determinada sociedade está pronta a aceitar 

(ALMEIDA, 2004). Na prática, o conceito parece ser muitas vezes aplicado como “Risco 

Economicamente Compensável”, em que se aceitam perdas contra a assunção de um determinado 
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risco, existente por via de determinada exploração dos recursos / ocupação do território, e cujos 

ganhos compensam as perdas referidas. 

De facto, todas as actividades humanas, sejam sociais ou económicas, assumem uma parte 

dos diversos riscos associados à sua existência. Para a maior parte das actividades económicas, no 

caso do risco de Seca, essa componente é maior ou menor consoante o nível de garantia de 

abastecimento de água requerido. Em linguagem económica, pode afirmar-se que o óptimo de cada 

actividade corresponde ao máximo risco admissível para determinado nível de garantia (Figura I-9), 

estando esse risco associado à escassez e intensidade de utilização do recurso, e o nível de garantia 

ao tipo de actividade, e à sua capacidade em funcionar em situações de escassez ou ausência de água. 

 

 

Figura I-9. Intensidade do uso da água em função do nível de garantia exigido 

O risco pode ser analisado sob diferentes perspectivas, que correspondem a diferentes 

dimensões do conceito. Em ALMEIDA (2004) propõe-se a classificação destas diferentes 

abordagens em função de quatro tipologias principais: 

i) objectiva, com base em critérios técnico-científicos e na caracterização quantitativa; 

ii) subjectiva, com base em critérios individuais de percepção e decisão; 

iii) social, com base em critérios e valores éticos e culturais, que fundamentam uma 

caracterização qualitativa baseada na percepção colectiva; 

iv) institucional, com base em critérios jurídicos e princípios éticos tais como legalidade, 

participação, responsabilidade e precaução. 

Neste trabalho procurar-se-á articular estas diferentes perspectivas de análise, partindo duma 

abordagem quantitativa e objectiva do risco, mas assumindo que a resposta social ao risco se baseia 
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na articulação das restantes três dimensões (objectiva, subjectiva, e institucional), interligadas ao 

nível da participação pública. Sinal dessa importância nas sociedades contemporâneas ocidentais, é o 

facto de um risco poder ser considerado como inaceitável pela população, em virtude da decisão ter 

sido tomada sem uma consulta adequada às autoridades locais ou ao público em geral, ou devido à 

percepção geral de que o processo de decisão não tenha sido claro, justo ou transparente. Já a nível 

individual, e necessariamente subjectivo, a percepção do risco depende da experiência vivida e da 

postura do indivíduo perante a vida, os quais dependem de factores tais como a idade, o sexo, a 

formação, ou até mesmo a condição física e psicológica. 

3.2. Definição e aplicabilidade do conceito de Seca 

A Seca é um fenómeno que não tem uma definição universalmente aceite, em parte devido 

às diferentes perspectivas com que se pode abordar este fenómeno, e em parte por causa da 

diversidade sectorial dos seus impactos nas sociedades contemporâneas. A maior parte das 

definições de Seca referem-se a uma ou mais componentes do ciclo hidrológico, de acordo com o 

teor da análise, bem como aos diferentes impactos nos ecossistemas e nas diversas actividades 

humanas utilizadoras da água (ROSSI, 2003). 

Regra geral, a Seca é definida e abordada segundo quatro pontos de vista distintos 

(WILHITE e GLANTZ, 1985): 

• Meteorológico 

• Hidrológico 

• Agronómico 

• Socio-económico 

Estas abordagens correspondem a diferentes conceptualizações e definições de Seca, que no 

entanto se entrosam e relacionam de forma próxima, conforme se apresenta na Figura I-10. 

Esta multiplicidade de abordagens deve-se ao facto da Seca resultar frequentemente duma 

anomalia de origem meteorológica, que se exprime fisicamente sob a forma de escassez hidrológica, 

e cujos impactos mais graves ou frequentes se relacionam com o sector primário – daqui resulta a 

importância e tradição das abordagens meteorológica, hidrológica e agronómica na análise deste 

fenómeno. A cada uma destas perspectivas correspondem distintas definições conceptuais mais ou 
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menos precisas do fenómeno, bem como distintos indicadores quantitativos que identificam e 

caracterizam o fenómeno com maior ou menor rigor e objectividade. Segundo WILHITE e 

GLANTZ (1985), estes indicadores correspondem a definições operacionais do fenómeno, por 

oposição às definições qualitativas ditas conceptuais. 

Na perspectiva socio-económica, a Seca pode ser definida como uma condição aleatória de 

redução severa da oferta de água (por comparação com a normal), ao longo de um período temporal 

significativo e sobre uma área espacial alargada (ROSSI, 2003). Os critérios que definem a redução 

severa, o período temporal significativo, e a área espacial alargada, são obviamente de natureza 

subjectiva, emanando do nível de procura de água e da percepção dos impactos negativos resultantes 

do défice hídrico (ROSSI, 2000). 

 

 

Figura I-10. Inter-relações entre as diferentes definições de Seca (adaptado de WILHITE, 

2000) 

Não existem assim, na abordagem socio-económica, indicadores ou limiares precisos de 

definição, delimitação ou caracterização do fenómeno, embora esses critérios sejam muitas vezes 

definidos, de forma mais ou menos arbitrária, para um território determinado. No entanto, esta 
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arbitrariedade é, frequentemente, um reflexo dos principais impactos e preocupações sentidos pelas 

diferentes sociedades e regiões do Mundo. Na Europa, por exemplo, enquanto os países do Norte 

manifestam maior interesse na mitigação e/ou redução dos impactos sobre os ecossistemas e a 

qualidade da água, já nos países do Sul a maior parte dessas iniciativas referem-se à perda de 

rendimento por quebra da produção agro-pecuária, e à eventual falta de água para abastecimento 

público. 

Adicionalmente, a inclusão dos critérios de oferta e procura é fundamental para uma 

definição que integre os impactos do fenómeno sobre a sociedade, tendo em conta que uma Seca é 

entendida como desastre ou evento adverso apenas quando afecta a vida, interesses económicos e 

bem-estar social duma comunidade humana (refira-se que a falta de chuva sobre um oceano 

desabitado não é considerada uma Seca), e que os seus impactos, para um mesmo grau de 

severidade, podem variar consideravelmente de acordo com o nível de procura existente em face das 

disponibilidades hídricas (ROSSI, 2003). Só com base neste entendimento se pode assumir a gestão 

do risco de Seca, na sua componente socio-económica, dada a impossibilidade de gerir ou interferir 

de forma directa com o fenómeno meteorológico. 

Sintetizando, pode afirmar-se que a redução do risco de Seca depende em primeiro lugar de 

uma gestão sustentável da água, que garanta a satisfação das necessidades humanas existentes, quer a 

curto quer a longo prazo. Na realidade, esta satisfação passa por um equilíbrio entre a oferta e a 

procura do recurso, suficientemente estável no tempo para que seja capaz de suprir eventuais 

períodos de carência provocados por uma redução temporária da precipitação. Assim, os impactos 

da Seca resultam em larga medida de um desajuste entre os sistemas que gerem a oferta de água e a 

procura instalada, geralmente devido ao planeamento inadequado de uma ou de ambas as 

componentes, ou à deficiente articulação entre ambas. Por esta razão, qualquer estudo regional sobre 

Secas (como este) deve não só caracterizar as componentes da oferta e da procura de água, como 

também os sistemas socio-económicos e políticos que as enformam e regulam, pois deles depende o 

espectro de soluções disponíveis para atingir a referida sustentabilidade na gestão do recurso água. 

3.3. Metodologia geográfica para o estudo das Secas 

As características atrás referidas exigem das sociedades modernas uma abordagem 

interdisciplinar e territorial ao fenómeno da Seca – interdisciplinar pela diversidade de componentes 

do ciclo da água e de actividades humanas afectadas, territorial pela expressão espacial do fenómeno 
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e dos seus impactos. Embora tal abordagem integradora tenha sido rara até aos dias de hoje, ela dá à 

Geografia um papel privilegiado na procura de respostas eficazes à sua ocorrência – de facto, 

interdisciplinaridade e territorialidade são dois pilares fundamentais da análise geográfica, 

conferindo-lhe assim uma importante posição integradora entre as diversas ciências que abordam 

esta problemática. 

À semelhança das definições dominantes de Seca, também as abordagens científicas ao 

fenómeno têm primado por se centrarem exclusivamente na análise de um dos componentes do 

ciclo hidrológico, ou nos impactos sobre determinado sector de actividade, o que explica o 

predomínio científico do tema nos campos da climatologia, da hidrologia, da hidráulica e da 

agronomia. No entanto, é pelos impactos sociais e económicos da Seca que a sociedade sofre as suas 

consequências, e é também sob essa forma que reage e se organiza para lhe dar resposta. 

Esta abordagem socio-económica corresponde, assim, ao conjunto dos impactos sofridos 

por determinada comunidade humana, enquanto a perspectiva (1) agronómica, se remete 

exclusivamente aos impactos no sector primário (eventual e frequentemente o sector mais afectado), 

a (2) hidráulica, aos impactos nos sistemas de abastecimento de água, e as abordagens (3) 

meteorológica e hidrológica, se restringem respectivamente às componentes aérea e terrestre do 

sistema hídrico afectado. Apesar da sua parcialidade, estas diferentes disciplinas são no entanto 

indispensáveis à compreensão das principais dimensões do fenómeno da Seca. A sua integração pela 

Geografia deve ser feita tendo por charneira o território sobre o qual o fenómeno ocorre, 

propondo-se no âmbito do presente trabalho que siga de forma sequencial quatro etapas 

metodológicas fundamentais (as quais enformam a estrutura e organização interna do trabalho, 

apresentada anteriormente no ponto 1.2): 

1. Diagnóstico de ocorrência da anomalia meteorológica que está na causa da redução do 

principal input de água no sistema hídrico – a precipitação (que aqui se entende como a 

oferta bruta de água num território). 

2. Caracterização, no âmbito dessa anomalia, da dinâmica hidrológica regional que assegura a 

retenção, transporte e armazenamento da água que fica disponível para utilização humana (a 

oferta útil). 

3. Caracterização da utilização potencial e efectiva (a procura bruta e a procura útil) que a 

sociedade faz dos recursos hídricos disponíveis, e avaliação dos impactos sociais e 

económicos resultantes da sua escassez temporária (ou seja, um desequilíbrio em que a 

oferta é inferior à procura). 
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4. Avaliação das formas e métodos de organização social e política que a sociedade utiliza para 

dar resposta a esses impactos, identificando os meios mais apropriados e eficazes na redução 

da vulnerabilidade social e económica à Seca. 

Assim, é com base na adaptação dos conceitos económicos de oferta e procura, bruta e útil, 

conforme expressos nas quatro etapas metodológicas atrás referidas, que o presente trabalho 

desenvolve uma análise integrada da gestão do risco de Seca no Algarve. 

Estas são as bases de uma abordagem geográfica, que se justifica então no âmbito desta 

conceptualização “socio-económica” da Seca: a Geografia é, por definição, uma ciência na charneira 

entre os meios físico e humano, que integra os diversos sectores de actividade sob uma perspectiva 

territorial. E o território é, no fundo, o elemento comum às diferentes caracterizações e abordagens 

sectoriais, imprescindíveis para a compreensão das causas, consequências e comportamento do 

fenómeno. 

3.4. Aplicações conceptuais em Portugal 

Importa neste ponto perspectivar a evolução das definições sectoriais que foram sendo 

desenvolvidas ao longo das últimas décadas, as quais dão eco à evolução do conhecimento científico 

sobre a matéria, e enformam a actuação dos principais agentes que sobre ela intervêm. Apesar da 

evolução das metodologias e tecnologias aplicadas à definição, caracterização e análise das Secas, a 

dificuldade em alcançar uma definição universal tem sido uma constante, e desde há muito aceite 

por alguns autores como inultrapassável. 

Num dos primeiros trabalhos científicos dedicados ao tema em Portugal, publicado pelo 

Instituto de Meteorologia, Mário R. ALMEIDA (1981, p. 29) afirmava: “O conceito de seca implica 

sempre a noção de falta de água. A sua definição rigorosa não existe, sendo normalmente o 

utilizador quem, para os casos que o interessam, explicita quantitativamente o nível de referência 

abaixo do qual há carência de água”. 

A importância da aplicação destas conceptualizações surge desde logo como primordial, tal 

como fica exposto neste trabalho publicado no ano seguinte: “O conhecimento da seca é importante 

do ponto de vista do planeamento em grande escala e a longo prazo. Por outro lado, o estudo de 

secas é muito importante para o planeamento a curto prazo, em especial no domínio da agricultura” 

(GONÇALVES, 1982, p. 36). 
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VEIGA DA CUNHA (1982) procedeu ao primeiro trabalho sistemático e integrador sobre 

Secas em Portugal, que deu origem à publicação referenciada. No âmbito desta, foi também um dos 

primeiros autores portugueses a abordar o conceito e definições múltiplas de Seca, diferenciando-a 

sob os pontos de vista meteorológico, hidrológico, e socio-económico, considerando esta última 

como a definição mais pragmática. Deste ponto de vista, o autor considera quer as disponibilidades 

(oferta) quer as necessidades de água (procura), em função das diversas formas e intensidades de 

utilização pela sociedade. 

De facto, conforme o interesse principal de quem estuda ou aborda o problema, assim varia 

o conceito, os indicadores de caracterização, e até os valores críticos que definem o início e fim do 

período, a sua intensidade, e a sua extensão espacial. No entanto, estas três variáveis são 

consideradas quase unanimemente como as principais dimensões estruturantes do fenómeno – 

temporal (duração), espacial (extensão), e grau de défice hídrico (intensidade). 

O autor agrega estas dimensões de forma satisfatória na definição de Seca, enquanto 

fenómeno que ocorre “…sempre que se verifica um défice de água significativo numa região 

suficientemente extensa (…)” (VEIGA DA CUNHA, 1982, p. 12), fazendo depender os termos 

relativos “significativo” e “suficientemente extenso” da importância dos impactos sentidos pela 

sociedade – o que remete, inevitavelmente, para uma abordagem socio-económica, territorial e 

sectorialmente integrada do fenómeno Seca. Esta abordagem, sendo à época pioneira, não é no 

entanto suficientemente desenvolvida no estudo, pelo que os conceitos de oferta e procura 

permanecem algo restritos – nomeadamente a associação excessivamente simplificada da oferta à 

precipitação, e da procura às necessidades, que podem antes ser consideradas como formas brutas 

de oferta e procura. 

Tal como apontado por VEIGA DA CUNHA (1982), outros autores referem-se à Seca de 

forma bastante mais restrita. No artigo de SANTOS et al. (1983), um dos primeiros a caracterizar 

não só a ocorrência do fenómeno como também os seus impactos em Portugal, as Secas são 

genericamente associadas com falta ou restrição de água (water shortage). No entanto, o trabalho 

assume desde o seu início uma abordagem hidro-meteorológica, em que o factor precipitação é não 

só mais determinante (ou, em termos estatísticos, constitui a variável mais independente), mas 

também mais fácil de medir e trabalhar, em relação a outras variáveis do ciclo hidrológico. 

Já o estudo de FEIO e HENRIQUES (1986), sobre as Secas de 1980-81 e 1982-83, salienta a 

importância dos impactos na definição do próprio evento de Seca, nomeadamente no sector 

agrícola, assumindo a inerente subjectividade. O trabalho dá ênfase à importância de utilizar os anos 

hidrológicos de Setembro a Agosto, acompanhando o ciclo natural do clima mediterrânico 

dominante em Portugal, e privilegia as leituras mais directas e simples da intensidade do fenómeno, 
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com base no desvio dos valores da precipitação em relação à média, quer em períodos anuais quer 

em períodos sazonais críticos para a análise dos défices de precipitação. 

Os autores referem de forma crítica a abordagem estritamente numérica, baseada na “(…) 

aplicação de métodos estatísticos e matemáticos (…) que introduzem sempre artificialismos no 

estudo dos fenómenos naturais” (FEIO e HENRIQUES, 1986, p. 11), a qual caracteriza os 

principais trabalhos anteriormente desenvolvidos em Portugal sobre Secas, como sejam os de 

ALMEIDA (1981), GONÇALVES (1982), VEIGA DA CUNHA (1982), SANTOS et al. (1983), e 

BETTENCOURT (1984). Destes, os primeiros quatro foram atrás mencionados, sendo que os três 

primeiros foram desenvolvidos por meteorologistas à época pertencentes ao Instituto Nacional de 

Meteorologia e Geofísica. Importa aqui referir, no entanto, que o pioneirismo de todos estes 

trabalhos na utilização de métodos quantitativos informáticos, veio posteriormente a revelar-se 

fulcral no posterior desenvolvimento da aplicação de índices e indicadores quantitativos à 

monitorização das Secas, possibilitado pela rápida evolução tecnológica das décadas de 80 e 90 do 

século passado. 

No trabalho de CORREIA et al. (1988), os autores reforçam a conceptualização das Secas 

enquanto fenómenos de longa duração e de carácter regional, justificando com estas características a 

falta de estabelecimento até à data duma terminologia comum. São distinguidos os conceitos de Seca 

pontual e Seca regional, afirmando-se o maior interesse deste último conceito por se relacionar de 

forma mais directa com os problemas e impactos causados pelas Secas. De maneira a caracterizar as 

Secas regionais, e para além da duração, severidade e intensidade dos eventos, os autores introduzem 

de forma inovadora dois conceitos, área instantânea de défice (a área afectada pela Seca no seio de 

determinada região em determinado momento) e défices de área instantâneos (a soma ponderada 

dos défices que ocorrem nessa região). Com base nestas definições, os autores definem Seca regional 

como o intervalo de tempo em que a área instantânea de défice excede determinado nível de área 

crítica (geralmente expresso em percentagem da área total). 

Apesar da complexidade introduzida pela aplicação destes métodos, face à qual FEIO e 

HENRIQUES (1986) expuseram a sua crítica, a introdução destes conceitos permite relativizar a 

determinada área o conceito de Seca pontual, sendo de grande utilidade quando essa área se 

aproxima duma bacia hidrográfica, unidade base de funcionamento e gestão dos sistemas hídricos. 

Esta relativização conceptual é tanto mais importante quanto a Seca é, por definição, um fenómeno 

regional. No entanto, e apesar deste quadro teórico ser relevante na caracterização regional de Secas, 

este tende a sobrevalorizar a componente espacial do défice hídrico verificado, quando os impactos 

das Secas resultam sobretudo da intensidade desse défice – ou seja, o nível crítico deve ser função da 

variável determinante, e não da extensão espacial do fenómeno. 
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Esta metodologia de caracterização regional das Secas foi bastante utilizada e desenvolvida 

desde então, sendo de destacar o seu aprofundamento em SANTOS (1996). Diversas aplicações 

deste trabalho foram sendo desenvolvidas pela autora nos anos seguintes, na esfera da acção do 

Instituto da Água, sempre com ênfase na distribuição e análise espacial do fenómeno. 

Recentemente têm sido realizados outros trabalhos com maior ênfase nos impactos e nas 

diversas aplicações conceptuais. Em PEREIRA et al. (2002), o conceito de Seca é apresentado como 

uma insuficiência das disponibilidades hídricas de origem natural, com base numa precipitação 

persistentemente abaixo do expectável, de duração, frequência e intensidade incertas, de que resulta 

uma diminuição dos recursos hídricos disponíveis e uma reduzida capacidade de carga dos 

ecossistemas. Este conceito de Seca é apresentado por comparação diferencial face aos conceitos de 

Aridez, Desertificação e Falta de água, com base na origem (natural ou antrópica) e no carácter temporal 

(permanente ou temporário) de cada um destes fenómenos, conforme apresentado no Quadro I-1. 

 

Quadro I-1. Comparativo entre diferentes conceitos ligados à escassez de água (PEREIRA 

et al., 2002) 

Regimes xéricos Natural Antrópico 

Permanente Aridez Desertificação 

Temporário Seca Falta de água 

 

Embora seja útil na diferenciação dos fenómenos, esta análise conceptual introduz o 

conceito de “falta de água” como um desequilíbrio temporário na disponibilidade dos recursos 

hídricos, devido à sua sobre-exploração por parte da sociedade. Os autores procuram assim separar 

um conceito de Seca meteorológica e hidrológica, de origem natural, do conceito de Seca socio-

económica (que denominam de falta de água, tradução livre do inglês water shortage), e que resulta 

duma procura superior à oferta de água, enquanto recurso disponível para consumo humano. 

Importa ter presente esta distinção, pois uma redução das disponibilidades hídricas pode de facto 

não ser causada por uma Seca de origem meteorológica e/ou hidrológica (ou seja, o fenómeno 

natural). 

No entanto, embora causada por fenómenos naturais e pela variabilidade intrínseca do 

Clima, a Seca atinge as sociedades por via deste desequilíbrio entre oferta e procura, e não pela 

simples redução temporária da precipitação abaixo dos valores ditos “normais”. Esta (a Seca 

meteorológica), não deixa por isso de induzir a Seca no seu sentido mais lato, pois essa redução no 
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principal input de água no sistema (a precipitação) diminui a capacidade de carga dos ecossistemas, a 

quantidade de água disponível para as comunidades florísticas e faunísticas, a recarga dos aquíferos, 

e a acumulação de água para abastecimento e consumo humano. Tende por isso a aumentar a 

pressão sobre os recursos disponíveis, podendo eventualmente ocorrer a sua sobre-exploração. 

Os autores utilizam esta diferenciação entre a Seca enquanto fenómeno natural e enquanto 

fenómeno de origem antrópica, para referirem que a sobre-exploração da água (a tal “falta de água”) 

pode ser considerada como um estádio primário de Desertificação, genericamente causada pelo uso 

indevido dos recursos naturais. Já as Secas hidro-meteorológicas, que são uma consequência da 

variabilidade climática, não causam Desertificação, mas agravam o processo em curso ao aumentar a 

pressão sobre os escassos recursos hídricos disponíveis (PEREIRA et al., 2002). No entanto, embora 

tanto as Secas enquanto fenómeno hidro-meteorológico como a sobre-exploração do recurso água 

possam ser considerados factores indutivos da Desertificação, nenhum deles deve ser considerado 

como um seu estádio primário – aliás, a Desertificação é indevidamente utilizada nesta análise 

comparativa como regime xérico, quando a água é apenas um dos muitos elementos que integram os 

ecossistemas, cuja degradação constitui, em última análise, o complexo fenómeno da Desertificação. 

Com o recente desenvolvimento de uma estratégia política comum da União Europeia (UE) 

sobre Escassez de Água e Secas, estes conceitos foram destrinçados de forma mais rigorosa e 

sistemática, sendo adoptado o termo “escassez” para o regime xérico permanente (no sentido de ser 

um défice estrutural, e não pontual) de origem antrópica, em que a procura de água excede a oferta 

disponível em condições sustentáveis num determinado território. Por oposição, a Seca é 

considerada um regime xérico caracterizado por um défice temporário de origem natural, devido 

nomeadamente a um volume de precipitação insuficiente. 

Em suma, pode-se concluir que a maior parte das definições afirma claramente que a Seca se 

deve a uma redução relativa da precipitação, o que provoca uma série de consequências definidas em 

função da severidade e duração do défice registado. Também quase todas as definições salientam a 

dificuldade em prever a sua ocorrência, nomeadamente o seu início e o seu fim, bem como a sua 

severidade. Talvez por isso, conforme expressam HISDAL e TALLAKSEN (2000), a comunidade 

científica global tem apenas concordado em definições muito genéricas de Seca: a característica 

principal da Seca é uma diminuição das disponibilidades de água sobre uma determinada área e 

durante um determinado período. Há mais de 40 anos atrás, YEVJEVICH (1967) argumentava já 

que a falta de uma definição precisa e objectiva de Seca, de aceitação generalizada, era um dos 

principais obstáculos à investigação na matéria. 

Ultimamente, tem vindo a ser aceite a necessidade de utilizar e integrar diferentes definições 

de Seca, de acordo com a natureza multi-sectorial dos seus impactos na sociedade (WILHITE e 
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GLANTZ, 1985). Como exemplo dessa aceitação, vários autores (HAYES, 2000; KEYANTASH e 

DRACUP, 2002) separam de forma clara os indicadores destinados aos vários tipos de Seca 

(meteorológica, hidrológica e agronómica), na análise comparativa de diversos índices de 

monitorização. 

É neste contexto que a investigação aqui apresentada se servirá das bases conceptuais 

existentes, visando a sua aplicação ao território do Algarve, sob o ponto de vista dos impactos e 

consequências do fenómeno para a região. 

4. O estudo das Secas em Portugal e no Algarve 

A elevada variabilidade do regime pluviométrico no Algarve, e a recorrência dos eventos de 

cheias e de Secas, têm estado na base de uma atenção particular a esta temática por parte da 

comunidade científica nacional desde há algum tempo. Neste contexto foram produzidos alguns 

trabalhos e estudos que abordam a temática das Secas do ponto de vista regional, embora a maior 

parte deles de âmbito marcadamente sectorial (meteorológico, hidrológico, ou outro). 

Em CUNHA (1957), o clima algarvio é estudado de modo descritivo e integrador, 

analisando separadamente cada um dos principais elementos climáticos com base na estatística 

descritiva e no estudo de probabilidades. Não há referências específicas à ocorrência de Secas, mas o 

autor procede a uma detalhada caracterização da estação seca, a qual é desagregada em trimestre 

árido (Junho, Julho e Agosto) e dois períodos secos de transição: Abril-Maio e Setembro-Outubro. 

Com base na análise do número de dias seguidos sem precipitação (normais de 1920-50) nas 

estações de Lagos, Faro, Monchique e Barranco do Velho, o autor identifica notórias diferenças 

entre uma estação seca mais prolongada no litoral que na serra, e também mais prolongada a 

sotavento que a barlavento. A variabilidade interanual da precipitação não merece especial atenção 

do autor, que se limita a apresentar os resultados da análise estatística descritiva, incluindo os 

coeficientes de variação da precipitação anual e mensal, e as probabilidades de ocorrência de 

determinados volumes de precipitação em distintos períodos de tempo. 

Apesar de não abordar directamente a questão das Secas, este trabalho é uma referência 

fundamental para qualquer estudo relacionado com o clima no Algarve, tendo servido de ponto de 

partida a muitos dos estudos posteriormente desenvolvidos. Foi o caso do trabalho conduzido por J. 

M. LOUREIRO (1981) sobre o regime pluviométrico do Algarve, que inclui uma componente 
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específica sobre os “períodos de estiagem-secas”. Utilizando uma definição simplista baseada no 

valor anual de precipitação inferior a 75% da média, o autor identifica os anos secos de 1943-45, 

1956-58, 1964-65, 1966-67, e 1973-75. Apesar da sua simplicidade metodológica, este trabalho prima 

por ser o primeiro a abordar as Secas especificamente na região do Algarve. 

Só no início da década de 80 do século passado, em parte impulsionados pela Seca que 

nesses anos afectou grande parte do território nacional, com impactos gravosos reconhecidos, é que 

surgem os primeiros trabalhos especificamente relacionados com a ocorrência de Secas em Portugal. 

ALMEIDA (1981) é o primeiro autor que procede a uma exaustiva análise estatística dos períodos 

de Seca em Portugal Continental, recorrendo a um método desenvolvido na África do Sul por 

HERBST et al. (1966), e que utiliza apenas a precipitação mensal. Este método apresenta alguma 

complexidade estatística, mas prima por definir uma metodologia de cálculo dos parâmetros 

fundamentais de caracterização dos eventos de Seca, nomeadamente a sua duração e severidade. 

Baseado nas séries de precipitação disponíveis para 10 postos de medição, este trabalho não 

contempla no entanto qualquer estação ou registo do Algarve, pelo que os seus resultados não têm 

relevância para o presente estudo. 

Com a preocupação adicional de calcular a extensão espacial dos eventos de Seca, 

ultrapassando assim a limitação das séries pontuais relativas às estações meteorológicas, ZORRO 

GONÇALVES (1982) delimita quatro regiões em Portugal Continental, recorrendo à classificação 

climática de Thorntwaite e ao método de distribuição espacial dos polígonos de Thiessen, e calcula 

para todas elas os períodos de Seca, a sua severidade e a sua duração, no período 1933/78. Estes 

cálculos são feitos com base numa adaptação espacio-temporal do método de Palmer, através do 

qual o autor calcula um “índice de Seca X”. Consoante os valores deste índice, assim cada evento é 

classificado, de forma arbitrária, como “fraco” (-1.00 < X < -1.99), “moderado” (-2.00 < X < -2.99), 

“severo” (-3.00 < X < -3.99) ou “extremo” (X <= -4.00). Apesar de uma delimitação regional pouco 

exacta, importa aqui mencionar como resultados deste estudo que, para a região 2, que engloba todo 

o Algarve e o Sudeste alentejano (com base nos polígonos de Thiessen representativos das estações 

da Praia da Rocha, Faro, Tavira, e Mértola / Vale Formoso), foram identificados 17 períodos de 

Seca, sendo dois deles considerados extremos: em 1944-45 (nove meses), e em 1974-75 (dois meses). 

De referir ainda os longos períodos de Seca severa (segundo grau na escala de Palmer) identificados 

em 1933-35, em 1956-57, e em 1973-74. 

O trabalho de VEIGA DA CUNHA (1982), sendo uma obra de referência teórica, tem 

apenas um pequeno capítulo visando a caracterização da ocorrência de Secas em Portugal 

Continental. Os resultados são apresentados de forma agregada para todo o território, sem 

expressão à escala do Algarve, à excepção de uma figura exemplificativa da distribuição regional do 
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défice de precipitação em dois anos de Seca mais e menos acentuada – 1944-45, e 1975-76. Esta é no 

entanto uma caracterização regional que teve por principal objectivo exemplificar alguns dos 

aspectos teóricos expressos no corpo principal do trabalho. 

SANTOS et al. (1983) fazem uma revisão dos principais índices de Seca utilizados até então, 

fundamentando uma abordagem estocástica baseada na modelação matemática, como forma de 

alcançar uma descrição quantitativa mais completa e objectiva das Secas. Baseando-se na 

precipitação anual e mensal do período 1932-79 em 98 postos de medição, os autores calculam a 

duração, a extensão e a intensidade dos eventos, para quatro regiões climáticas previamente 

definidas. Os resultados são um conjunto de valores estatísticos complexos, que não têm uma 

expressão regional demarcada para o Algarve, embora nas conclusões se chame a atenção para dois 

factos que actualmente são aceites como óbvios: muitos dos eventos são plurianuais, e têm uma 

escala espacial supra-regional. Além disso, os autores introduziram outro aspecto inovador ao 

dedicar um capítulo especificamente aos impactos da Seca nos sectores agrícola e energético, 

utilizando uma metodologia de correlação estatística baseada na definição de determinantes da Seca 

e dos impactos económicos associados. Há que destacar o pioneirismo deste estudo, que constituiu a 

primeira abordagem quantitativa conhecida, relativamente aos impactos da Seca em Portugal. 

BETTENCOURT (1984) procede a uma análise estatística probabilística da ocorrência de 

precipitação em Portugal Continental no período 1940-69, com vista à detecção da frequência de 

ocorrência de anos secos e chuvosos. O autor analisa a distribuição da precipitação anual num 

conjunto de postos de medição, recorrendo ao cálculo e cartografia dos decis, que utiliza enquanto 

indicador da ocorrência de Secas. Através deste método, e da proporção de área afectada pela Seca 

no território nacional, foi-lhe possível identificar os anos de Seca generalizada (em mais de 50% do 

território) de 1945 e de 1954. Em termos regionais do Algarve, e numa análise generalizada baseada 

na cartografia produzida, destacam-se ainda os anos de 1943, 1944, 1946, 1957, 1958, e 1966. 

Este trabalho é o primeiro a englobar o Algarve que fornece uma análise estatística detalhada 

da ocorrência de Secas, mas peca pela utilização dos anos civis em detrimento dos anos agrícolas ou 

hidrológicos, e por não apresentar os dados relativos ao cálculo e ordenação dos decis para cada 

posto (apenas o faz para Lisboa). 

Em FEIO e HENRIQUES (1986), as Secas de 1980-81 e de 1982-83 são caracterizadas 

comparativamente com outras Secas anuais à escala distrital, mas englobando a generalidade do 

território nacional. A identificação dos anos secos é feita por comparação percentual com os valores 

médios de precipitação de cada estação, utilizando todos os postos udométricos e estações 

meteorológicas disponíveis (séries com mais de 30 anos). 
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Sendo os resultados apresentados por distrito, este trabalho permite identificar importantes 

características das Secas ocorridas até à época no Algarve. Assim, são identificados 6 anos como os 

mais secos para o conjunto do território nacional: 1917-18 (77% face à média regional), 1944-45 

(32%), 1948-49 (73%), 1975-76 (87%), 1980-81 (49%) e 1982-83 (62%). O ano agrícola9 de 1944-45 

surge assim como o mais seco registado no Algarve ao longo do séc. XX, incluindo dois valores 

extremos bastante surpreendentes, conforme referido anteriormente: 22mm no Cabo de S. Vicente 

(6% da média), e 24mm em Vila Real de Santo António (5%). Também Alcoutim, Martinlongo e 

Faro, com valores inferiores a 30% da média, apresentam nesse ano valores extremos bastante 

invulgares, mesmo para o conjunto da região climática mediterrânica. Embora de forma menos 

intensa que no Algarve, esta Seca abrangeu todo o território continental de Portugal, com um valor 

médio de 51% face à precipitação média anual. Dos restantes anos identificados, apenas o de 1980-

81 alcançou uma extensão espacial comparável, embora tenha sido globalmente de menor 

intensidade (57%). 

À excepção destes dois anos (1944-45 e 1980-81) e de 1982-83, em que a Seca foi 

particularmente intensa no Algarve face ao contexto nacional, os restantes anos de Seca identificados 

neste trabalho apresentam um défice relativo de precipitação mais elevado noutras regiões do 

território continental português. Estas diferenças evidenciam um distinto padrão distributivo 

regional da precipitação e das suas variações extremas, e por isso a forte possibilidade de terem 

ocorrido outros anos de Seca intensa na região algarvia, que no conjunto do País não tenham tido tal 

expressão. Os autores assumem esse facto ao referir alguns exemplos mais localizados de outros 

anos muito secos, de que são exemplo os valores de Lagos (47%) e Faro (56%) em 1906-07, e de 

São Brás de Alportel (53%) em 1930-31. Num trabalho que antecedeu este, os mesmos autores 

(FEIO e HENRIQUES, 1983, p. 94) destacam o facto de que “…se as percentagens facilitam as 

comparações, os valores absolutos é que decidem localmente: chuvas de 50% numa região de 

500mm de média têm consequências muito diferentes da mesma percentagem numa região de 

1500mm (…)”. 

Na análise mais pormenorizada realizada às Secas de 1980-81 e 1982-83, destacam-se os 

valores muito reduzidos de precipitação média regional registada no distrito de Faro em Dezembro e 

Janeiro (apenas 4% no primeiro ano referido, e 15% no segundo), o que é típico dos anos mais secos 

em que, obviamente, são os meses mais chuvosos que mais contribuem para um défice agravado. 

Para estes dois anos específicos, os autores comparam ainda com alguns valores observados 

em Espanha e Marrocos. Em 1980-81, observam-se alguns valores inferiores a 50% na proximidade 

                                                 
9 - Medido de Setembro a Agosto. 
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do Algarve, nomeadamente em Córdoba (47%) e Granada (49%), embora os postos mais próximos 

de Huelva (74%), Jerez (70%), Tarifa (59%) e Ceuta (63%) registem valores relativos mais elevados. 

A região sueste espanhola foi aquela que apresentou valores relativos mais baixos de toda a 

Península, mas globalmente o autor considera que a Seca foi mais intensa em Portugal do que em 

Espanha, tendo em conta a ausência de Seca em todo o Norte peninsular. O mesmo acontece na 

Seca de 1982-83, em que aumenta o contraste entre o Norte (ausência de Seca) e o Sul peninsulares 

(Seca intensa, embora globalmente o seja menos que no ano anterior). Valores inferiores a 50% 

verificam-se em Granada (42%), Almería (44%), Ceuta (45%) e Tarifa (46%), e voltam a reforçar a 

forte diferenciação climatológica Norte / Sul da Península Ibérica, e o predomínio das anomalias 

sinópticas sobre os condicionalismos geográficos regionais, enquanto factores que justificam a 

distribuição desigual de um evento de Seca. 

Importa referir que a análise exclusivamente por anos individuais, comum a todos os 

trabalhos aqui mencionados, limita parcialmente uma análise mais detalhada dos períodos de Seca no 

seu conjunto, que surgem por vezes em períodos plurianuais, com graves impactos resultantes dos 

défices acumulados, e que assim ficam parcialmente camuflados. 

Em CORREIA et al. (1988), as Secas são identificadas e caracterizadas enquanto eventos 

regionais, com base nos conceitos de área instantânea de défice (a área afectada pela Seca no interior 

de determinada região em determinado momento) e défices de área instantâneos (a soma ponderada 

dos défices que ocorrem nessa região), havendo Seca durante o intervalo de tempo em que a área 

instantânea de défice excede determinado nível de área crítica (geralmente expresso em percentagem 

da área total). Outro aspecto inovador deste trabalho prende-se com a aplicação a uma bacia 

hidrográfica, em vez dos territórios administrativos que até à data tinham sido alvo de estudo. 

Assim, o interesse deste trabalho é sobretudo conceptual, tendo ainda em conta que a aplicação das 

metodologias nele preconizadas se restringe a um estudo de caso na região Norte de Portugal (a 

bacia do Vale do Ave). 

Também no campo teórico mas já na década de 90, RODRIGUES et al. (1993) apresentam 

uma distinção entre a análise pontual e regional de Secas, criando para esse efeito variáveis 

características da Seca regional. Segundo os autores, a análise pontual deve ser feita quando é 

considerado apenas um ponto no território atingido pela Seca, enquanto a análise regional deve ser 

feita quando é necessário estudar esse território no seu conjunto, deste que assimile as bases e 

fundamentos da análise pontual. 

VAZ (1993) baseou-se numa adaptação metodológica da teoria dos chorrilhos semelhante à 

utilizada no trabalho referido atrás, com modificações nas definições de início e de fim de Seca, para 

determinar as Secas pontuais e regionais nos distritos de Beja e de Faro, separadamente, ao longo do 
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período 1931-1990. Na caracterização de Secas pontuais, utilizando cinco postos udométricos da 

região Algarve (Aljezur, S. Marcos da Serra, Loulé, Faro e Tavira), o autor classifica os anos 

hidrológicos de 1944-45, 1980-81, 1981-82, e 1934-35 como “… aqueles em que as situações mais 

graves de seca se terão registado na região do Algarve (…)” (VAZ, 1993, p. 39). 

Na caracterização de secas regionais, e utilizando também os postos udométricos próximos 

de Algodor e Sabóia (distrito de Beja), o autor obteve um conjunto interessante de resultados, a 

partir dos quais conclui “…que os anos mais afectados por uma seca regional foram 1944-45 (seca 

extrema), seguindo-se por ordem de importância 1980-83, 1973-74 e 1934-35 (…)” (VAZ, 1993, p. 

40). 

De referir que as Secas regionais foram estudadas utilizando duas formas alternativas: uma 

primeira (REG-1) que utiliza a metodologia de tratamento das Secas pontuais trabalhando com as 

precipitações ponderadas sobre a região (através do método dos polígonos e respectivos coeficientes 

de Thiessen), e uma segunda via (REG-2) que define uma área crítica, para a qual se adoptou o valor 

de 0.50. Tomando o valor de área crítica de 1.00 (toda a região), foram apenas detectados sete 

eventos de Seca, com uma duração média aproximada de 10 meses e máxima de 23, os quais 

ocorreram, por ordem de intensidade, nos períodos de Outubro de 1944 a Maio de 1945 (o mais 

intenso), Dezembro de 1980 a Novembro de 1981, Março de 1973 a Janeiro de 1975 (o mais longo), 

e Outubro de 1982 a Março de 1983. 

No estudo do ritmo e da distribuição espacial das precipitações no Sul de Portugal 

(VENTURA, 1996), é dedicado um capítulo exclusivamente à análise dos episódios de Seca, no 

período 1949-78. Neste trabalho, a Seca é abordada do ponto de vista meteorológico, recorrendo à 

identificação e análise dos défices pluviométricos, a partir dos quais o autor procura encontrar as 

anomalias na circulação atmosférica que estão na sua origem. Genericamente, pode-se afirmar que 

essas anomalias se relacionam “…com a ondulação ou bloqueio do fluxo de Oeste e o consequente 

desvio deste para latitudes mais setentrionais e o estabelecimento, na região da Península Ibérica, de 

longas sequências anticiclónicas, responsáveis pela ausência de precipitações” (VENTURA, 1996, p. 

268). 

A análise é baseada num conjunto de estações meteorológicas de todo o Sul de Portugal, 

utilizando apenas a estação de Faro no Algarve, o que a torna pouco representativa. Além disso a 

análise é feita à escala regional, diluindo assim os efeitos e condicionalismos locais. De qualquer 

forma, para aquela estação, ficam claramente identificados os anos secos de 1964-65, 1973-74 e 

1974-75, respectivamente com 60, 62 e 75% de precipitação registada, face à mediana anual do 

período 1949-78. Para estes mesmos anos não é identificado qualquer padrão espacial na 

distribuição dos défices pluviométricos. 
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SANTOS (1998) desenvolveu uma metodologia de caracterização e análise regional de Secas, 

baseada num modelo de distribuição regional. Este modelo utiliza curvas de severidade-área-

frequência, calculadas a partir da simulação de séries sintéticas e do cálculo dos períodos de retorno 

associados. Os resultados obtidos referem-se à extensão territorial dos eventos, e a sua intensidade 

apenas é medida de forma agregada em duas regiões “grosseiras” de Portugal Continental, Norte e 

Sul, não permitindo a aplicação dos resultados especificamente ao Algarve. 

PIMENTA e CRISTO (2000) procederam à análise das situações de Seca em Portugal 

Continental no período 1941-1992, através do cálculo do balanço sequencial de água no solo para a 

rede disponível de estações climatológicas com séries mensais de precipitação e temperatura média 

do ar. O modelo físico-matemático estabelecido permitiu-lhes determinar o índice de severidade de 

Seca para o conjunto do território continental, tendo sido identificados cinco anos como os mais 

abrangentes: 1944, 1945, 1955, 1981, 1992. 

Neste trabalho já tem algum detalhe a análise regional do fenómeno no Algarve: por 

exemplo, 1955 foi um ano apenas moderadamente seco em todo o litoral sul algarvio, e 1992 

apresentou grandes diferenças intra-regionais entre o barlavento (ano extremamente seco) e o 

sotavento (ano moderadamente seco) da região. No entanto, o trabalho apresenta duas importantes 

limitações face ao âmbito da presente investigação: em primeiro lugar, a abrangência territorial é o 

critério que define o maior ou menor grau de “severidade” do índice – o que local ou regionalmente 

pode estar longe de coincidir com os períodos de Seca mais intensa; em segundo lugar, são utilizados 

anos civis, o que já vimos que é claramente inadequado face ao regime de precipitações da região, e a 

escala temporal utilizada é a anual, não tendo em conta importantes flutuações intra-anuais, e 

sobretudo camuflando o impacto conjunto de anos secos sequenciais. 

Em 2000 foi elaborado um outro trabalho de grande relevância para o estudo da ocorrência 

regional de Secas – o Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (MAOT, 2002a)10. 

Enquanto instrumento de base para a gestão dos recursos hídricos na maior parte do território 

algarvio, o PBHRA inclui uma breve referência às Secas11. 

Embora procure caracterizar a ocorrência de Secas na região, o Plano limita-se a adoptar, 

com base numa escala temporal trimestral (aliás de utilização bastante equívoca), o modelo de 

distribuição de Secas regionais especificado pela autoridade nacional da água (o Instituto da Água – 

INAG), desenvolvido por SANTOS (1996). Assim, e no que toca à duração e extensão das Secas, o 

                                                 
10 - Elaborado pelo consórcio de empresas formado entre a PROCESL, a HIDRO4, e a PROSISTEMAS. 

11 - No capítulo 7 (Situações de Risco) do Volume 1 (Resumo Técnico), com base na análise desenvolvida e apresentada 
no Anexo 11 – Tomo 11A. 
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Plano apenas menciona que cerca de metade das ocorrências abrangeram uma área superior a 20% 

da bacia das Ribeiras do Algarve. Em termos de distribuição regional, o Plano refere que o 

Barlavento Algarvio é a sub-região mais afectada pelas Secas, com destaque para uma faixa 

localizada entre as sub-bacias hidrográficas da Costa Ocidental / Alvor e do Arade, e que as sub-

bacias hidrográficas menos afectadas são as do Arade, Zona Central e Ria Formosa, bem como a 

área entre as Ribeiras de Alcantarilha e Quarteira. 

Apresenta-se em seguida um quadro-síntese (Quadro I-2) dos principais resultados extraídos 

dos trabalhos analisados anteriormente, em termos de identificação dos eventos de Seca. Da análise 

a este Quadro, pode-se concluir que a variedade de métodos e escalas espaciais utilizados na 

identificação das Secas resulta numa diversidade de resultados de difícil comparação. No entanto, 

emergem desta análise comparativa alguns anos que são comuns a todos os trabalhos que os 

abrangem: é o caso de 1944-45, em que ocorreu aquela que é por muitos considerada “a grande Seca 

do Século XX”, e em que os défices pluviométricos no Algarve (e não só) foram de facto 

extremamente elevados; em menor grau da Seca de 1973-75, que se destaca mais pela sua longa 

duração que pela sua intensidade, tendo estes dois anos sido antecedidos e seguidos de anos 

igualmente secos; e por último a Seca de 1980-81, que se prolongou com intensidade e extensão 

variável até 1983, mas cuja severidade global na região foi extremamente elevada. Nos primeiros 

anos da década de 90 ocorreu também uma importante Seca na região, à semelhança do que se 

verificou em maior ou menor grau por quase todo o País, e com particular severidade no Alentejo; 

no entanto, existem ainda poucos estudos específicos para o Algarve que sejam conclusivos quanto à 

sua severidade, duração, e extensão, à semelhança do que ocorreu nos anos hidrológicos igualmente 

muito secos de 1998-99 e, sobretudo, de 2004-05. 

No entanto, importa aqui referir que, embora relativamente suavizado no Algarve e noutras 

pequenas faixas territoriais, o quinquénio 1991-95 foi extraordinariamente seco em toda a metade 

Sul peninsular, sendo frequentemente nomeada em Espanha como a grande Seca do Século. FONT 

TULLOT (2000, p. 215) chega mesmo a considerar o conjunto das Secas de 80 e 90 como “…um 

dos acontecimentos climáticos mais singulares de toda a história climática da Península, 

possivelmente sem paralelo nos últimos mil anos (…)”. 

No capítulo seguinte procede-se a uma análise mais pormenorizada da ocorrência de Secas 

na região do Algarve, sendo o último evento ocorrido (2004-06) assumido como caso de estudo, e 

objecto de uma avaliação detalhada nos capítulos subsequentes (Capítulos III e IV). 
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Quadro I-2. Identificação dos principais períodos de Seca no Algarve, de acordo com os 

diversos trabalhos estudados 

Fonte Períodos Áreas Intensidades Método 

LOUREIRO (1981) 1943-45 

1956-58 

1964-65 

1966-67 

1973-75 

Algarve < 75% % da normal 

GONÇALVES (1982) 1933-34 

1944-45 

1956-57 

1973-75 

Algarve + SE 
Alentejo 

Severa 

Extrema 

Severa 

Sev.+Extrema 

Palmer; 

Thiessen + 

Thorntwaite 
(regiões) 

BETTENCOURT 
(1984) 

1943-46 

1954 

1957-58 

1966 

Algarve Decil 1-3 

Decil 1 

Decil 2-3 

Decil 1-3 

Estatística 
descritiva (decis) 

FEIO e 
HENRIQUES (1986) 

1944-45 

1980-81 

Algarve 

Algarve 

Extrema 

Extrema 

Estatística 
descritiva 

VAZ (1993) 1934-35 

1944-45 

1973-74 

1980-83 

Algarve e Alentejo 
(distrito de Beja) 

Elevada 

Extrema 

Elevada 

Elevada 

Teoria dos 
chorrilhos, método 
dos polígonos 

VENTURA (1996) 1964-65 

1973-74 

 

1974-75 

Serras 

Serra do Caldeirão 
e Vale Guadiana 

Barlavento 

Decis 1-2 

Decil 1 

 

Decil 1 

Estatística 
descritiva (decis) 

PIMENTA e 
CRISTO (2000) 

1944-45 

1955 

1981 

1992 

? 

Serra 

? 

Barlavento 

? 

Elevada 

? 

Extrema 

Balanço de água 
no solo (todo o 
País) 
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II Capítulo II – OCORRÊNCIA DE SECAS 

NO ALGARVE 

1. Enquadramento Geo-climático da Área de Estudo 

2. Ocorrência de Secas no Período Descritivo 

3. Ocorrência de Secas no Período Numérico 

4. Quadro Prospectivo da Ocorrência de Secas 
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Tal como referido na Introdução, este trabalho assenta na avaliação das Secas enquanto 

principal causa de desequilíbrio ou ruptura no balanço regional entre oferta e procura de água. Este 

capítulo aborda a primeira destas componentes, a oferta, no contexto geográfico específico do 

Algarve. Assim, parte-se da caracterização climática do território em estudo (sub-capítulo 1), baseada 

nos principais factores dinâmicos e geográficos que o condicionam e nos principais elementos 

climáticos que o caracterizam, para a análise regional da oferta bruta de água. 

Esta baseia-se em primeiro lugar na precipitação, sendo por isso o parâmetro central desta 

avaliação. A análise da precipitação está desde logo limitada pela forma como se efectua o seu 

registo. No Algarve, as observações sujeitas a um método e rigor científicos apenas se iniciaram em 

finais do século XIX, pelo que até aí só se conhecem registos qualitativos subjectivos ou indirectos. 

Recorrendo às diversas fontes históricas disponíveis, procede-se no sub-capítulo 2 à identificação e 

análise de períodos de Seca ocorridos anteriormente ao século XX. 

A realização de registos regulares de precipitação a partir de finais do século XIX, os quais 

apenas alcançam uma cobertura regional razoável em meados do século XX, permitem então avaliar 

quantitativamente a ocorrência de Secas na região, com base na aplicação comparativa e 

complementar de um conjunto de indicadores numéricos e ferramentas estatísticas, que constituem 

a base do sub-capítulo 3. O capítulo termina com a apresentação de um quadro prospectivo relativo 

à ocorrência destes eventos, no quadro da problemática actual das alterações climáticas. 

1. Enquadramento Geo-climático da Área de 

Estudo 

O Algarve é uma região natural e administrativa com cerca de 5.000km² que ocupa o 

extremo Sul de Portugal Continental, limitada a Oeste e a Sul pelo Oceano Atlântico, a Leste pela 

Espanha, e a Norte pelo Alentejo (ver Figura I-4). 

No contexto de Portugal, o Algarve possui uma identidade climática marcada, pois apesar da 

sua posição geográfica atlântica, possui características mediterrânicas vincadas (RIBEIRO, 1986)  

que lhe advêm de outras componentes geográficas, nomeadamente a sua posição relativa face à 

circulação geral da Atmosfera, a sua orografia, e a distribuição circundante das massas de água e de 

terra. Vários autores têm abordado esta especificidade e o seu contexto global, sendo em seguida 
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apresentadas algumas referências que primam sobretudo pela sua capacidade de síntese, o que as 

torna especialmente pertinentes no âmbito do presente estudo. 

1.1. Influência dos factores dinâmicos 

No que toca à posição de Portugal face à circulação geral da Atmosfera no Atlântico Norte, 

encontra-se uma referência contextual significativa no trabalho de TABORDA (1995), ao afirmar, de 

forma sintética e com base nos trabalhos de diversos autores (J.P. Trzpit, S. Janicot, M. Hontarrède, 

entre outros), que “a distribuição da actividade ciclónica no Atlântico Norte e terras confinantes 

organiza-se segundo uma elipse”, centrada aos 50ºN-40ºW (ao largo do Cabo Hatteras, na Terra 

Nova canadiana), onde convergem as circulações de origem polar e continental do sistema de 

correntes frias do Labrador, e as de origem marítima e tropical ligadas ao sistema da Corrente do 

Golfo, de que resulta “…uma descontinuidade frontal que decalca na Atmosfera a descontinuidade 

entre águas frias e quentes…” (TABORDA, 1995, p. 1). Esta elipse estende-se segundo um eixo 

diagonal que se estende do Cabo Hatteras ao Cabo Norte, seguindo o fluxo de águas tépidas da 

Corrente do Golfo. A maior parte das depressões (ou ciclones) extra-tropicais do Atlântico Norte 

percorre a elipse referida, entre os 40º e os 65º de latitude Norte, faixa para além da qual “…a 

actividade ciclónica diminui rapidamente, aumentando o carácter acidental das perturbações 

profundas e a frequência dos ciclones oclusos (degenerescentes), que migram num campo 

anticiclónico” (TABORDA, 1995, p. 2). 

Da trajectória diagonal de orientação SO-NE dos ciclones extra-tropicais sobre o oceano 

Atlântico resulta uma posição de relativo abrigo para a costa atlântica portuguesa, em função da sua 

latitude meridional, que embora seja mais nítida no Verão, é frequente ao longo de todo o ano, 

sobretudo no litoral Atlântico Sul da Península Ibérica. Esta posição no limite da principal faixa de 

“trânsito” da actividade depressionária pode no entanto ajudar a explicar a variabilidade interanual 

da precipitação da estação húmida no Sul de Portugal. A posição referida é muitas vezes 

denominada como “posição de abrigo aerológico”, e tem sido abordada por numerosos autores ao 

longo dos últimos anos. 

Num trabalho de âmbito regional sobre climatologia da Península Ibérica, MOLINA (2000) 

refere que a frequente presença zonal do anticiclone dos Açores (altas pressões subtropicais) à 

latitude do Algarve, não apenas em superfície como também nas camadas médias e altas da 

Atmosfera, coloca a região sob um pronunciado abrigo aerológico, causador de subsidência no 
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interior das massas de ar e consequentes condições de estabilidade, quase sempre associadas a tempo 

seco. Com efeito, a metade Sul da Península Ibérica (genericamente, a Sul do paralelo 40º) está 

normalmente situada no bordo Sul da circulação (torbellino) circumpolar, exterior ao flanco 

meridional do corredor percorrido pelo jacto polar e pelas perturbações ligadas à ondulação da 

frente polar, onde são desencadeados mecanismos ciclogenéticos intensos. 

A Península está subordinada, em traços gerais, à influência dominante de três centros 

barométricos de acção: as altas pressões subtropicais, o anticiclone siberiano e a depressão sahariana. 

A variedade de mecanismos climáticos que influenciam a Península é no entanto bastante maior, 

alternando períodos de predomínio da circulação meridiana com outros de circulação zonal, e ainda 

com situações de bloqueio. O predomínio da circulação meridiana sobre a zonal privilegia as 

condições anticiclónicas de circulação, e constitui o traço mais distintivo dos períodos de Seca na 

Península (FONT TULLOT, 2000; RAMOS, 1987). Em DA CÂMARA et al. (2004) os autores 

reforçam este aspecto, correlacionando a ocorrência de Secas com frequências comparativamente 

baixas dos principais tipos de circulação atmosférica responsáveis pela precipitação em Portugal – 

Oeste, Sudoeste, e ciclónica. 

O estudo recente e progressivamente mais aprofundado das teleconexões12 à escala 

planetária tem sido igualmente desenvolvido à escala regional da Península, nomeadamente face à 

Oscilação do Atlântico Norte, conhecida pelo seu acrónimo inglês NAO13. Alguns desses trabalhos 

têm contribuído para identificar uma correlação significativa entre as fases positivas da NAO e a 

ocorrência de períodos anormalmente secos no Sul da Península (DA CÂMARA et al., 2004; 

TRIGO et al., 2004), tendo igualmente sido demonstrado o seu efeito na redução das 

disponibilidades hídricas dos principais rios ibéricos, nomeadamente do Guadiana (TRIGO et al., 

2002). 

Um dos autores que maior atenção dedicou ao estudo do clima regional do Algarve, F. REIS 

CUNHA (1957), afirmava há já mais de meio século que, à semelhança do que ocorre em 

praticamente todo o território continental português, o clima do Algarve é do tipo mediterrânico – 

ou seja, a estação seca coincide com o Verão. Esta especificidade tem sido referida como ocorrendo 

em apenas cerca de 1% da superfície emersa da Terra, conforme se apresenta na Figura II-1.a. 

(GROVE e RACKAM, 2004). No entanto, alguns trabalhos mais recentes têm apontado para o 

facto de essa ser uma interpretação muito restritiva dos dados climáticos mundiais, defendendo, com 

                                                 
12 - Ligações que se estabelecem à distância entre diferentes zonas climáticas, devido à acção de mecanismos dinâmicos 
locais que interagem, influenciando a circulação geral da Atmosfera. 

13 - North Atlantic Oscillation; a NAO corresponde, grosso modo, à diferença média padronizada da pressão atmosférica, 
medida em simultâneo entre o mínimo barométrico da Islândia e o máximo dos Açores. 
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base numa abordagem bioclimática, que este clima é bastante mais abrangente, podendo cobrir cerca 

de 12% da superfície terrestre (LE HOUÉROU, 2004), conforme se apresenta na Figura II-1.b. A 

variação destes limites climáticos depende obviamente de uma maior ou menor restrição dos 

critérios aplicados, nomeadamente em termos de continentalidade, aridez, e regime térmico, mas 

todas as definições coincidem em Verões mais ou menos secos e quentes, e Invernos mais ou menos 

húmidos e frescos. 

 

a) 

 

 

b) 

 

Figura II-1. Localização das principais áreas mundiais de clima mediterrânico (a. GROVE e 

RACKAM, 2004; b. LE HOUÉROU, 2004) 
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Em qualquer dos casos, as características que actualmente definem a região climática 

mediterrânica ter-se-ão estabelecido há cerca de cinco milénios (GROVE e RACKAM, 2004), após 

uma fase de aridificação que parece corresponder ao estabelecimento das Oscilações El Niño e 

NAO, como elementos dominantes da circulação geral da Atmosfera (SHULMEISTER e LEES, 

1995). 

1.2. Influência dos factores geográficos 

Conforme exposto anteriormente, embora o Algarve não seja directamente banhado pelo 

Mar Mediterrâneo, as suas características climáticas identificam-se, de um modo geral, com as da 

bacia mediterrânica. A sua posição excêntrica em relação àquele Mar causa duas diferenciações 

principais: menor sujeição às massas de ar polar continental (que têm a sua origem principal na 

massa continental euro-siberiana), e maior influência do fluxo atlântico de Oeste. Ambas concorrem 

para uma tendência comum: a suavização térmica dos Invernos face a regiões congéneres da bacia 

do Mediterrâneo (CUNHA, 1988). Já a maior sujeição aos fluxos de Oeste contribui para níveis 

ligeiramente mais elevados de humidade e precipitação, o que ocorre sobretudo por efeito do relevo. 

Apesar destas especificidades, e à semelhança da maior parte das áreas sujeitas ao clima de 

tipo mediterrânico, o Algarve caracteriza-se pela já referida coincidência da estação seca com a 

estação quente, em oposição a uma estação moderadamente fria e irregularmente húmida, numa bi-

sazonalidade que é já marca da sua influência tropical. 

No contexto de Portugal Continental, o Algarve destaca-se pelo facto desta estação seca ser 

particularmente prolongada, pela irregularidade, concentração e pouca abundância da precipitação 

(nomeadamente no seu litoral), e ainda por amplitudes térmicas diárias e sazonais moderadas. No 

contexto europeu e da margem Norte do Mediterrâneo, a costa algarvia (englobada no golfo de 

Cádiz) apresenta ainda os mais elevados valores médios anuais de insolação e radiação solar. Os 

valores médios de temperatura são também dos mais elevados na Europa, quer anuais, quer 

sobretudo dos meses mais frios14 (CUNHA, 1988; MOLINA, 2000). 

Para além da sua posição geográfica, grande parte desta especificidade climática advém da 

orografia regional, nomeadamente o sistema montanhoso de orientação Este – Oeste que separa a 

região do resto do País, e que limita a progressão dos principais fluxos de ar mais frio e húmido. 
                                                 
14 - Em conjunto com os registados no levante Sul espanhol, nas províncias de Almería e Múrcia. 



Gestão do Risco de Seca no Algarve 

- 52 - 

Apesar da sua dimensão espacial relativamente reduzida, o Algarve apresenta uma 

significativa variabilidade endógena que está na origem duma diversidade ecológica específica 

(Figura II-2). 

 

 

Figura II-2. Zonagem ecológica (adaptado do Atlas do Ambiente Digital15) 

Estas classes de espaço correspondem aproximadamente às três sub-regiões climáticas 

principais propostas por CUNHA (1988) que se enunciam em seguida (representadas na Figura II-3, 

e sucintamente descritas no Quadro II-1). 

• A faixa litoral Oeste, que compreende o território sujeito a uma maior e mais directa influência 

atlântica, a Oeste duma linha imaginária que passa aproximadamente entre Lagos e Monchique; 

• O interior serrano, que ocupa a maior parte da região e se caracteriza pela sua influência 

continental; 

• A faixa litoral Sul, respectivamente a Este e a Sul das regiões anteriores, com traços climáticos 

mais próximos do subtropical, também denominado por termomediterrânico. 

                                                 
15 - http://www.apambiente.pt/atlas/est/index.jsp  



Capítulo II – Ocorrência de Secas no Algarve 

              - 53 - 

 

Figura II-3. Zonagem climática segundo CUNHA (1988) 

 

Quadro II-1. Síntese das principais características climáticas das três unidades territoriais 

do Algarve (adaptado de CUNHA, 1988) 

Características Litoral Oeste Serra Litoral Sul 

Amplitude 

térmica anual 

Reduzida 

(6 a 10ºC) 

Elevada 

(15 a 17ºC) 

Média 

(12 a 13ºC) 

Amplitude térmica 
diária 

Reduzida 

(4 a 8ºC) 

Elevada 

(11 a 13ºC) 

Média 

(7 a 12ºC) 

Regime térmico de 
Verão 

Média mês +quente < 
22ºC 

Média mês +quente > 
24ºC 

Média mês +quente > 
24ºC 

Regime térmico de 
Inverno 

Média mês +frio > 10ºC Média mês +frio < 8ºC Média mês +frio > 
10ºC 

Precipitação estação 
seca (Abr-Set) 

0-100mm (<25%) 

humidade alta 

0-100mm (<25%) 

humidade baixa 

0-50mm (<25%) 

humidade baixa 

Precipitação estação 
húmida (Out-Mar) 

300-1200mm 

humidade alta 

400-900mm 

humidade alta 

300-400mm 

humidade alta 
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À excepção da faixa litoral Oeste e das Serras de Monchique (sub-húmido húmido) e 

Caldeirão (parte Oeste – sub-húmido seco), toda a região pode ser classificada sob o tipo 

mediterrânico semi-árido (CUNHA, 1988). Esta divisão climática não coincide, senão na 

individualização do Litoral Sul, com a distinta e tradicional divisão fisiográfica, ecológica e até 

antropológica da região em Serra, Barrocal, e Litoral (BONNET, 1850), conforme representado na 

Figura II-4, mas está próxima de outras classificações climáticas do território algarvio, tal como a 

proposta por ALCOFORADO et al. (1993 - Figura II-5) por via da aplicação combinada e 

comparativa do Índice Xerotérmico de Gaussen, e do Quociente Bioclimático de Emberger. 

 

 

Figura II-4. Zonagem geográfica tradicional 
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Figura II-5. Zonagem climática segundo ALCOFORADO et al. (1993) 

Importa no entanto referir que existem numerosas propostas de classificação climática para a 

zona Mediterrânica (detalhadamente descritas e analisadas em LE HOUÉROU, 2004), que no 

entanto coincidem na sua esmagadora maioria em classificar o clima da maior parte do Algarve 

como mediterrânico, semi-árido a sub-húmido (ver Figura II-16 mais adiante). 

1.3. Caracterização dos principais elementos 

climáticos 

Em ROCHA FARIA et al. (1981), é feita uma caracterização hidro-climatológica da região 

do Algarve, fazendo coincidir os seus limites com os limites Norte das bacias das Ribeiras de Seixe e 

Odelouca, a Oeste, e do Rio Vascão, a Leste. Assim, adicionando duas estreitas faixas de território e 

limitando a bacia do Guadiana, fazem-se coincidir os limites regionais com os das bacias 

hidrográficas, que são as unidades fundamentais em estudos deste tipo. Também LOUREIRO e 

NUNES (1980) recorrem aos mesmos limites de bacia para definir o “Algarve hidrológico”, com 
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5411km². Com base no Algarve administrativo (que corresponde ao distrito de Faro), os trabalhos 

regionalizados de CUNHA (1957; 1988) também contribuem para uma caracterização climática de 

síntese da região. 

Os estudos referidos analisam os parâmetros climáticos considerados essenciais para a 

determinação do regime hidro-climatológico na região, nomeadamente a radiação solar, a insolação, 

a temperatura, o vento, a precipitação e a evapotranspiração, que a seguir se descrevem de forma 

sucinta. 

1.3.1. Radiação global e insolação 

No Algarve, sobretudo no litoral, registam-se alguns dos valores mais elevados de todo o 

Continente Europeu quer a nível de radiação solar global (medida em calorias por centímetro 

quadrado), quer de insolação (medida em horas e/ou percentagem da insolação máxima possível, em 

que o Sol está a descoberto). Em ROCHA FARIA et al. (1981) os autores apresentam os valores 

médios mensais de cada um destes parâmetros para a estação climatológica de Faro, representados 

na Figura II-6. 

 

 

Figura II-6. Valores médios mensais da radiação solar e da insolação em Faro (adaptado de 

ROCHA FARIA et al., 1981) 
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LOUREIRO e NUNES (1980), numa análise da distribuição regional destes parâmetros 

(Figuras II-7 e II-8), definem que toda a região apresenta valores médios de insolação superiores a 

2800 horas anuais, com excepção das áreas mais elevadas das Serras de Monchique, Caldeirão e 

Espinhaço de Cão. Os valores anuais de insolação são superiores a 3000 horas no litoral, parte do 

barrocal, e vale do Guadiana, atingindo valores máximos próximos das 3200 horas no litoral central 

entre Portimão e Olhão (CUNHA, 1988), valores globalmente muito elevados, e que apenas são 

alcançados nas zonas áridas e semi-áridas da Terra. 

 

 

Figura II-7. Radiação solar média anual (adaptado do Atlas do Ambiente Digital16) 

 

                                                 
16 - http://www.apambiente.pt/atlas/est/index.jsp  
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Figura II-8. Insolação média anual (adaptado do Atlas do Ambiente Digital17) 

1.3.2. Temperatura 

As temperaturas registadas na região evidenciam uma variante subtropical do clima 

mediterrânico regional no litoral Sul, uma variante temperada oceânica no litoral Oeste, e outra 

temperada continental no interior. Nos meses de Inverno, as temperaturas médias registadas nas 

estações do litoral são das mais elevadas de todo o Continente Europeu, não se registando 

temperaturas mínimas médias mensais negativas em nenhuma das séries consultadas. 

Segundo os dados publicados em ROCHA FARIA et al. (1981), que servem aqui de 

referência, a temperatura média anual oscila entre aproximadamente 15ºC em Monchique e 18ºC em 

Loulé (Figura II-9), verificando-se os valores médios mensais mais baixos em Janeiro (6.4ºC na Fóia) 

e os mais elevados em Julho (26.0ºC em Albufeira). Uma análise destes extremos anuais permite 

identificar o espectro de temperaturas que baliza a região, relevando territórios que se opõem em 

termos de continentalidade e amplitudes térmicas. Os valores mínimos médios do mês mais frio 

                                                 
17 - http://www.apambiente.pt/atlas/est/index.jsp  
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variam entre menos de 4ºC no interior nordeste, e mais de 10ºC no extremo Sudoeste (Figura II-10), 

enquanto as temperaturas máximas médias do mês mais quente oscilam aproximadamente entre 

21ºC no litoral Oeste e 34ºC no extremo nordeste (Figura II-11). 

Os mapas representados nestas Figuras revelam gradientes espaciais semelhantes, mas de 

sentido inverso. De facto, a amplitude térmica varia bastante entre o litoral e o interior da região, 

com os valores médios mensais a oscilarem apenas cerca de 6ºC ao longo do ano no Cabo de S. 

Vicente, e mais de 16ºC no interior do Barrocal e partes mais baixas e interiores da Serra. No 

Inverno, a ocorrência de temperaturas negativas é rara, sendo quase inexistentes no litoral (tal como 

as geadas ou a queda de neve), enquanto no Verão se ultrapassam com frequência os 35ºC nas áreas 

menos elevadas da Serra (CUNHA, 1988). Os extremos absolutos registados na região são de -8.8ºC 

no Ameixial (Fevereiro de 1954), e 45.5ºC em Albufeira (Agosto de 194918), valores que evidenciam 

a variabilidade do regime térmico, e se integram quase sempre na ocorrência de vagas de frio e de 

calor na região. 

 

Figura II-9. Temperatura média anual (adaptado do Atlas do Ambiente Digital19) 

                                                 
18 - Apesar da excepcionalidade deste valor a nível regional (no mesmo mês, em Faro, a temperatura máxima alcançada 
foi de apenas 35.5ºC), ele foi praticamente alcançado em Julho de 2004, com 44.3ºC registados em Faro (onde no 
mesmo dia também se registou a temperatura mínima diária mais elevada de Portugal – 32.0ºC). 

19 - http://www.apambiente.pt/atlas/est/index.jsp  



Gestão do Risco de Seca no Algarve 

- 60 - 

 

 

Figura II-10. Temperatura mínima média do mês mais frio, em ºC (adaptado de CUNHA, 

1988) 

 

 

Figura II-11. Temperatura máxima média do mês mais quente, em ºC (adaptado de 

CUNHA, 1988) 
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1.3.3. Precipitação 

A precipitação é o principal input do balanço hídrico, e o elemento mais determinante na 

ocorrência de Secas, pelo que será analisada detalhadamente no capítulo seguinte. 

Em termos gerais, e tal como já foi referido, é o regime sazonal marcado pela coincidência 

do semestre chuvoso com a estação mais fria, e do semestre seco com a estação mais quente, que 

define o clima mediterrânico que caracteriza a região. De facto, em quase todos os posto de medição 

mais de 80% da precipitação média anual ocorre no semestre de Outubro a Março. A variabilidade 

interanual dos seus valores é enorme, aproximando-se dum rácio de 1 para 10 em algumas estações 

do litoral (por exemplo, em Faro registaram-se 118mm em 1944-45, e 1.158mm em 1989-90). 

A variação regional da precipitação (Figura II-12) segue de perto as variações de altitude, 

com os maiores valores médios anuais, acima de 1.200mm, a verificarem-se nas áreas mais elevadas 

da Serra de Monchique, que atinge a altitude máxima de 902 metros. 

 

 

Figura II-12. Precipitação média anual no Algarve (adaptado de NICOLAU, 2000) 
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Já os valores mais reduzidos, inferiores a 400mm, verificam-se numa estreita faixa litoral 

entre Albufeira e Portimão, sendo no entanto inferiores a 500mm em quase todo o litoral, bem 

como no vale do Guadiana e áreas mais baixas do Nordeste. Os valores anuais extremos registados 

até hoje na região foram de 2.062mm em Monchique em 1989-90, e 22mm no Cabo de S. Vicente, 

em 1944-45 (MENDES e REIS, 1980). Embora este seja um valor tão baixo que aparentemente 

possa ser considerado pouco credível, ele parece ser corroborado por outros valores 

extraordinariamente reduzidos do ano agrícola 1944-45, nomeadamente os 24mm de Vila Real de 

Santo António, enquanto em Faro se verificaram 118mm, em Martinlongo 124mm, e em Alcoutim 

141mm (FEIO e HENRIQUES, 1983). 

Um indicador directamente relacionado com a precipitação, com grande relevância para este 

estudo assim como para outros que cubram a zona climática mediterrânica, é a duração da estação 

seca. Este indicador foi proposto inicialmente por BAGNOLS e GAUSSEN (1953), e é definido 

pelo número de meses por ano (D) em que o valor médio mensal absoluto da precipitação em 

milímetros (R) é inferior ao dobro do valor médio mensal absoluto da temperatura em graus Celsius 

(T), conforme apresentado na equação (1). 

(1) D =R(mm) < 2.T(ºC) 

No clima mediterrânico que caracteriza o Algarve, existe uma estação seca pronunciada, que 

no litoral alcança dos valores mais elevados de toda esta zona climática, superando os seis meses 

(Figura II-13). 

 

 

Figura II-13. Duração da estação seca anual – número de meses (GROVE e RACKAM, 

2004) 
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Esta realidade deve estar sempre presente na análise regional de Secas em zona 

mediterrânica, pois a estação seca faz parte integrante do seu clima e não deve ser confundida com 

os défices temporários da precipitação que estão na origem das Secas, os quais só são efectivos e 

relevantes na estação húmida. 

1.3.4. Evapotranspiração (ET) 

A evaporação e a transpiração são os principais responsáveis pela redução do escoamento 

superficial derivado da precipitação sobre a superfície. Os valores de ET são em grande parte 

determinados pelos restantes parâmetros aqui analisados (insolação, radiação solar, temperatura, 

precipitação), por um lado, e pelas condições da superfície (nomeadamente o uso do solo e o tipo de 

vegetação), por outro. 

 

Figura II-14. Evapotranspiração real média anual (adaptado do Atlas do Ambiente Digital20) 

                                                 
20 - http://www.apambiente.pt/atlas/est/index.jsp  
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No Algarve, como seria de esperar, os valores mais elevados de evapotranspiração potencial 

(ETP) verificam-se no período mais quente, em Julho e Agosto, enquanto os mais reduzidos se 

verificam em Janeiro. É no litoral Sul algarvio que se verificam os valores mais elevados de ETP do 

País, com um máximo de 895mm em Faro (ROCHA FARIA et al., 1981). Contudo, os valores reais 

(a ETR) ocorrem em função das disponibilidades locais de água, pelo que variam na região entre um 

mínimo inferior a 400mm no litoral Sul e Vale do Guadiana, e um máximo superior a 600mm na 

Serra de Monchique (Figura II-14). 

1.3.5. Balanço Hídrico 

Em função dos parâmetros atrás descritos, ROCHA FARIA et al. (1981) apresentam o 

balanço hídrico mensal climatológico para um conjunto de 20 estações, referente ao período 1941-

70, segundo o método de Thornthwaite-Mather e em função de uma capacidade de água utilizável 

no solo de 100 e 150mm. Os autores procedem em seguida à classificação climática detalhada das 

estações, segundo o método definido por Thornthwaite em 1948, utilizando um conjunto de 

parâmetros que correspondem à qualificação de cada estação pelo índice hídrico, pela 

evapotranspiração potencial (ETP), pelo índice de aridez, pelo índice de humidade, e pela eficácia 

térmica no Verão. 

Na Figura II-15 representa-se o balanço hídrico mensal referente a Faro, para uma 

capacidade de água utilizável de 150mm, sendo a estação classificada como semi-árida (índice hídrico 

inferior a -20%), terceiro mesotérmica (ETP superior a 855mm), com grande défice de água no 

Verão (índice de aridez superior a 33%), com reduzido excesso de água no Inverno (índice de 

humidade inferior a 10%), e muito reduzida eficácia térmica no Verão (inferior a 48%). 

A sequência e agrupamento dos meses do ano apresentados na Figura anterior revelam 

quatro estações hidrológicas, conforme definidas pelos autores, as quais marcam de forma indelével 

os ciclos naturais da região em ano médio (embora com durações distintas, de acordo com a 

localização relativa regional): uma primeira estação em que há reposição de água no solo sem haver 

excesso, de Novembro a Janeiro; uma segunda estação em que a capacidade de água utilizável está 

preenchida e há excesso de água, que resulta em escoamento (Fevereiro e Março); uma terceira em 

que há consumo de água no solo, mas se mantêm as condições para o desenvolvimento vegetativo 

(Abril e Maio), ou seja, em que a água no solo é superior a 50% da capacidade de água utilizável 

(150mm); e por fim uma quarta estação, em que apenas existem condições de sobrevivência para a 

vida vegetativa, e que decorre de Junho a Outubro. 
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Figura II-15. Balanço hídrico mensal em Faro, 1941-70 (adaptado de ROCHA FARIA et al., 

1981) 

Noutro trabalho, com base numa capacidade de água utilizável mais reduzida (100mm), 

CUNHA (1988) calcula o excesso de água médio anual em mais de 1.000mm no cume de 

Monchique e de 400mm no Caldeirão, enquanto no litoral Sul central não existe excesso, sendo 

inferior a 50mm no restante litoral, vale do Guadiana e Nordeste. Já o défice de água médio anual é 

bastante elevado, sendo superior a 700mm em toda a região excepto no litoral Oeste e em 

Monchique. São estas condições que conferem às áreas de menor altitude do Algarve e parte Leste 

do interior serrano um clima semi-árido, as quais, juntamente com as áreas sub-húmidas de transição 

para maiores altitudes, abrangem cerca de 80% da região, excluindo apenas as áreas mais elevadas 

das Serras de Monchique e Caldeirão, onde o clima pode ser considerado húmido (CUNHA, 1988). 
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Figura II-16. Classificação regional do Algarve de acordo com o Índice Hídrico de 

Thornthwaite (adaptado de CUNHA, 1988)  

2. Ocorrência de Secas no Período Descritivo 

2.1. Tipo de fontes e metodologia 

Conforme referido no ponto anterior, o clima da região do Algarve comporta uma 

significativa variabilidade inter e intra-anual da precipitação, o que causa recorrentes períodos de 

cheias e de Secas. Para efectuar uma pesquisa histórica do registo das Secas ocorridas no Algarve, é 

necessário distinguir previamente três períodos, com base em critérios metodológicos: (1) período 

pré-histórico, baseado nos registos indirectos da Natureza; (2) período descritivo, baseado em 

registos documentais qualitativos; e (3) período numérico, que corresponde grosso modo ao século 
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XX, com base na análise dos registos quantitativos, regulares e rigorosos, a partir de estações ou 

postos meteorológicos devidamente calibrados. 

A pesquisa de Secas no período pré-histórico é praticamente impossível, já que os métodos 

indirectos utilizados apenas nos fornecem informação relativamente a oscilações climáticas de médio 

e longo prazo – ou seja, a períodos mais áridos ou mais húmidos que, pela sua escala temporal, 

permitiram uma adaptação progressiva das comunidades humanas, assim como das próprias 

comunidades animais e vegetais. 

A pesquisa de Secas no período descritivo está condicionada por dois aspectos 

fundamentais. O primeiro diz respeito à utilização de fontes qualitativas subjectivas (notícias de 

jornais, crónicas, editais, foros e outros documentos oficiais, anais universitários ou eclesiásticos, 

memórias ou diários pessoais, relatos de viagem, entre outros), ou indirectas (dendocronagem, 

pólenes fossilizados e outros métodos da arqueologia e paleoclimatologia). O segundo aspecto 

prende-se com a ausência de uma definição universal de Seca. A diversidade e subjectividade das 

definições utilizadas, conforme exposto no primeiro capítulo do presente trabalho (ver ponto 3.2), 

estão na base duma certa arbitrariedade na própria identificação e reconhecimento dos eventos, 

tanto maior quanto mais se recua no tempo. 

A procura de um padrão temporal ou de uma ciclicidade na ocorrência de Secas, terá mesmo 

contribuído para confundir e perturbar este registo histórico (BARK, 1978), já que poucas vezes 

foram seguidos critérios uniformes com vista à inclusão ou exclusão de determinado evento. A 

inclusão de eventos, nomeadamente daqueles com curta duração ou extensão, num registo temporal 

de Secas, exige decisões arbitrárias difíceis de contornar, e que devem desde logo ser assumidas. 

Exemplos desta definição de critérios podem ser encontrados em diversos trabalhos que 

pesquisaram a ocorrência histórica de Secas com base em fontes descritivas, tais como 

BARRIENDOS (2004), MENDOZA (2006), PFISTER (2006), ROXO e CASIMIRO (1999), ou 

ZHENG (2006). 

Os trabalhos de ROXO e CASIMIRO (1999) e de BARRIENDOS (2004) são 

particularmente significativos para o presente estudo, já que focam territórios vizinhos do Algarve (o 

Baixo Alentejo Interior no primeiro, e Espanha no segundo), cobrem períodos temporais 

largamente comuns, e utilizam fontes de informação semelhantes. A proximidade metodológica, e 

também geográfica e socio-cultural, justifica aliás uma análise comparativa dos resultados do 

primeiro destes trabalhos com os resultados da presente pesquisa, conforme se apresenta mais 

adiante. Já o trabalho de BARRIENDOS (2004) merece particular destaque por expor que a 

calibragem da informação descritiva (baseada em registos não-instrumentais, também denominados 

dados proxy) constitui um método bastante útil de validação quando aquela provém de uma só fonte, 
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permitindo gerar séries climáticas artificiais, mas não deve ser utilizada quando se recorre a diversas 

origens de informação, grupos sociais, ou contextos socio-culturais, tal como no caso da presente 

pesquisa. Apesar destas limitações, a utilização de fontes descritivas é fundamental para 

compreender padrões temporais de longo prazo, bem como a ocorrência de eventos extremos que 

ocorrem com uma frequência relativamente baixa (como as Secas), sobretudo se for tido em conta 

que a maior parte da investigação sobre Secas assenta nos registos instrumentais modernos, que 

possuem um alcance temporal relativamente curto (BARRIENDOS, 2004). 

As fontes do período histórico para o Algarve são escassas mas variadas, e contêm alguma 

informação que, pela sua raridade, fornece dados valiosos para a identificação de períodos de Seca 

na região anteriormente ao século XX, e nomeadamente a partir do século XII. As fontes de 

informação identificadas podem ser agrupadas em duas secções principais: i) entre os séculos XII e 

XVIII, diversos documentos e registos pesquisados quer de modo directo (caso das crónicas de 

autores islâmicos do período do Al-Andaluz21), quer de modo indirecto, através dos trabalhos de 

TAVARES (2004), GROVE e RACKAM (2004), e TABORDA et al. (2004); ii) no século XIX, o 

conjunto de notícias publicadas na imprensa regional, nomeadamente ao longo da segunda metade 

desse século22. 

A subjectividade destas fontes resulta em grande parte do facto de serem relatos pessoais, 

subjectivos e muitas das vezes indirectos (BARK, 1978). Embora esta subjectividade torne 

praticamente impossível qualquer tentativa de hierarquizar, classificar ou medir a intensidade dos 

eventos de Seca identificados, é possível ter uma certa noção dos seus principais impactos, em 

função dos registos produzidos. É ainda importante ter em conta que, no Algarve e Alentejo dos 

séculos VIII a XIX, os consumos de água seriam bastante reduzidos, limitados à rega das culturas 

(maioritariamente de sequeiro), ao abeberamento de pessoas e animais, e a uma reduzida higiene 

pessoal. A percepção dos eventos de Seca fica assim limitada às situações de desfasamento entre os 

ciclos hidrológico e agrícola (TAYLOR et al., 1987), e às situações extremas de ruptura ou 

esgotamento das origens, nomeadamente furos, poços ou fontes que serviam a população. 

                                                 
21 - Período histórico entre os séculos VIII e XIII durante o qual o Algarve (e grande parte da Península Ibérica) esteve 
integrado no Império Islâmico. 

22 - Consultadas na Biblioteca Nacional e no Arquivo Distrital de Faro. 
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2.2. Fontes históricas dispersas entre os séculos XII e 

XVIII 

Tal como referido anteriormente, as primeiras fontes descritivas conhecidas são as dos 

cronistas do Al-Andaluz. A maior parte destas fontes não foram traduzidas do árabe original, 

impedindo em larga medida a sua utilização. As referências feitas à ocorrência de Secas são no 

entanto numerosas e comuns nas fontes árabes (segundo informação prestada directamente pelo 

historiador Abdallah Khawli). As Secas mais terríveis são mencionadas pela sua brutalidade e 

consequências nefastas  para as pessoas, animais e plantas. Como exemplo, veja-se esta referência de 

um historiador do século XIII: "O ano de 61623 foi o ano da grande seca e da fome que fez sofrer os 

nómadas e sedentários. A calamidade piorou com a subida dos preços ao máximo. O início desta 

fatalidade começou nos dois anos anteriores a este (…)"(IBN IDHARî, 1995, tradução de Khawli, 

A.). 

Para o período compreendido entre os séculos XII e XVI existe um trabalho de referência 

(TAVARES, 2004), dedicado ao estudo da evolução do clima e do litoral português, o qual integra 

ainda um levantamento das catástrofes naturais referenciadas nas fontes escritas consultadas. Foi 

assim identificado um significativo conjunto de eventos de Seca, embora seja importante ter em 

conta a subjectividade, impossibilidade de verificação, e até alguma aleatoridade quer na identificação 

dos eventos, quer na sua datação. Assim, a importância destes elementos cinge-se à comprovação de 

que as Secas são um fenómeno que desde há muito afecta e preocupa a sociedade regional. 

A referência mais antiga neste trabalho diz respeito à primeira conquista cristã de Silves, em 

1189, em que um cruzado anónimo faz referência ao facto do Rio Arade transportar pouca água, em 

pleno Inverno. A secura de um dos poços que abastecia a cidade (o poço da Couraça) poderá 

mesmo ter contribuído para a rendição dos mouros (TAVARES, 2004). 

Existem depois referências variadas a anos secos no século XIV, geralmente associadas à 

fraca produtividade agrícola (e consequentes problemas de fome e epidemias), fazendo a autora 

menção aos seguintes anos: 1333, 1354-55 (o último destes referenciado como “o ano mais seco que 

os homens tiveram”), 1375, e 1385-98 (um longo período de 13 anos), sendo que para 1385 “é 

                                                 
23 - Da Hégira, o qual corresponde ao período entre 19 de Março de 1219 e 8 de Março de 1220. 
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mencionada uma grande seca em Loulé, onde morriam de sede os animais, porque tinha secado a 

fonte do Orminhado e encontravam-se secos os canos que levavam as águas aos chafarizes. Em 

1396, o mesmo concelho lamentava-se da seca que tinha prejudicado as vinhas. Também, em 1398, 

D. João I ao aforar os moinhos da ribeira da Asseca em Tavira, os quais estavam abandonados (…), 

não esquecia de associar este abandono às secas e à consequente falta de água (…)” (TAVARES, 

2004, p. 468). 

No século XV aparecem referências a anos secos em 1412-13 e 1438-40 (neste último 

período houve necessidade de importar cereais e legumes), bem como a “anos estéreis” em 1438 e 

1487. Também em 1441 há uma referência ao facto de a barra de Tavira se apresentar baixa e 

perigosa, devido ao seu assoreamento por insuficiente descarga de água fluvial. Já no século XVI, há 

referências a secas e esterilidades em 1504-06 (neste último ano a chuva só ter caído a partir de 

Setembro), 1516, 1521, 1532, 1535-36, 1546, 1561, 1572, e 1579. 

Posteriormente a este estudo, dedicado ao período compreendido entre os séculos XII e 

XVI, são escassas as referências específicas para o Algarve. GROVE e RACKAM (2004) 

apresentam um resumo cronológico dos principais eventos climáticos extremos documentados, 

entre os séculos XIII e XX, para um conjunto de regiões da Europa Mediterrânica. Para o Sudoeste 

Ibérico, que inclui o Algarve e todo o Sul de Portugal, os autores identificam significativos eventos 

de Seca nas décadas de 1490, 1550, 1610-20, e 1660. Como que a sublinhar a falibilidade destas 

estimativas, as primeiras duas décadas referidas não têm qualquer coincidência com os eventos de 

Seca identificados por TAVARES (2004). 

O exaustivo trabalho de pesquisa empreendido por TABORDA et al. (2004) fornece 

importantes dados no que diz respeito ao século XVIII, ao reconstituir o clima do Sul de Portugal a 

partir de fontes descritivas e instrumentais. Os autores identificam, a partir de um conjunto de 

documentos institucionais (eclesiásticos e municipais), documentos particulares (memórias, diários, 

relatos de viagem, e notícias diversas), publicações periódicas, e ainda alguns dos primeiros registos 

instrumentais realizados no nosso País no final desse século, os seguintes períodos de Seca: 1711/12; 

1714/15; 1733/35; 1736/38. 

Sintetizam-se em seguida, no Quadro II-2, os principais resultados dos trabalhos aqui 

analisados. 
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Quadro II-2. Principais períodos de Seca identificados na região do Algarve a partir de 

fontes históricas dispersas entre os séculos XII e XVIII 

Ano Referência Tipo de fonte 

1189 TAVARES (2004) Crónica (Cruzados) 

1217-20 IBN IDHARI (1995) Crónica (Islâmica) 

1333, 1354-55, 1375, 1385-98, 1412-13, 1438-40, 
1441, 1487, 1504-06, 1516, 1521, 1532, 1535-36, 1546, 

1561, 1572, 1579 

TAVARES (2004) Crónicas reais 

1490’s, 1550’s, 1610’s, 1660’s GROVE e RACKAM 
(2004) 

Vários documentos 

1711-12, 1714-15, 1733-35, 1736-38 TABORDA et al. 
(2004) 

Vários documentos 

Dados instrumentais 

 

2.3. Fontes históricas periódicas do século XIX 

O final do século XVIII assiste igualmente ao despontar das primeiras publicações 

periódicas na imprensa escrita, nomeadamente os jornais, que se tornam numa fonte privilegiada de 

informação sobre eventos extremos e seus impactos. No que se refere especificamente às Secas, 

encontram-se importantes registos datados de 1750 e da segunda metade do século XIX, os quais 

foram identificados a partir de uma pesquisa exaustiva das publicações periódicas regionais do 

século XIX, existentes na Biblioteca Nacional e no Arquivo Distrital de Faro. Foram assim 

escrutinadas 22 das 28 publicações periódicas identificadas, sediadas e/ou dedicadas ao Algarve24. 

Existe uma grande dispersão temporal destas publicações, sendo que apenas duas mais 

recentes (final do séc. XIX) têm mais de 6 anos de publicação, embora nem todo o período esteja 

disponível para consulta – são elas o “Algarve e Alemtejo”, e “O Futuro”. Optou-se por isso por 

uma análise exaustiva das múltiplas fontes disponíveis, cruzando temporalmente as 116 notícias 

recolhidas, distribuídas no tempo conforme se apresenta na Figura II-17. 

 

                                                 
24 - As seis publicações que não foram consultadas encontram-se em mau estado, não estando acessíveis ao público, 
mesmo após solicitação expressa com base nos fins científicos do presente estudo. 
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Figura II-17. Notícias sobre Secas ocorridas no Algarve recolhidas a partir da pesquisa de 

periódicos regionais no séc. XIX 

Estas notícias referem-se na sua esmagadora maioria à narração da falta de chuva para as 

diversas operações agrícolas, do que resulta a sua concentração massiva no período entre Novembro 

e Maio, e total ausência em Agosto (período “morto” na agricultura tradicional mediterrânica). As 

notícias centram-se no ano agrícola, e na sua maioria dizem respeito à irregularidade sazonal do 

regime pluviométrico: muitas notícias referem-se à falta de chuva em determinado mês, logo sendo 

seguidas por outras referindo-se a abundantes chuvas, e assim intercaladamente em função da 

sequência de períodos secos e húmidos, que hoje se sabe ser característica dos Invernos do clima 

mediterrânico dominante na região. 

Do facto anterior resulta que muitas notícias dizem respeito a períodos secos, e não a Secas. 

De forma a isolar estas, apenas se consideram enquanto tal os eventos reportados por mais de um 

periódico, em pelo menos três notícias. Foram assim identificados quatro eventos de Seca principais, 

em 1873-78, 1889-90, 1895-96, e 1898-99. 

A metodologia anteriormente descrita não invalida a identificação de outros períodos menos 

intensos ou mais curtos de Seca na região, apesar do reduzido número de fontes disponíveis: assim, 

podem ser considerados anos agrícolas de Seca: 1750 (ano civil), 1846-47, 1862-63, 1872-73, 1890-91 

e 1893-4. 
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A Seca de 1873-78, a mais prolongada e a única plurianual entre os eventos identificados, é 

claramente a mais marcante da segunda metade do século XIX. As referências posteriores são várias, 

e durante o evento são imensas. O seu forte impacto social em 1875, causando uma fome 

generalizada e problemas de criminalidade, higiene pública e outros de muita gravidade para a 

população regional, justifica o elevado número de notícias publicadas, apesar da subjectividade dos 

factos narrados. Pode também ser considerado que muitas das notícias publicadas nos anos 

subsequentes a 1875 se prendem com os receios despoletados pela crise social e económica que 

aquele evento desencadeou, pelo que a sua longa duração pode estar algo empolada. De qualquer 

forma, a gravidade dos seus impactos terá contribuído de forma decisiva para que o governo da 

nação lançasse nessa altura várias empreitadas de obras públicas na região, nomeadamente vários 

troços de rodovias e ferrovias (a linha do Sul viria a ser inaugurada em 1899), as quais permitiram 

absorver grande parte da mão-de-obra agrícola afectada, e assim limitar a fome e pobreza 

generalizadas que estes eventos causavam. 

As poucas notícias referentes aos impactos das Secas no abastecimento da população deixam 

adivinhar a riqueza dos recursos subterrâneos regionais, que hoje são uma conhecida realidade física 

da Orla Sedimentar do Algarve. 

Por último, importa referir que a leitura de todos os textos recolhidos, faz sobressair o 

desconhecimento da época sobre a realidade climática e hidrológica da região, desconhecimento esse 

que ainda hoje está patente em grande parte das notícias publicadas nos meios de comunicação 

social, frequentemente dominadas por um teor mais sensacionalista que objectivo. Parece que tanto 

no século XIX como nos séculos XX e XXI, se perdeu um pouco de empirismo e espírito de 

observação, tendo em conta a única referência encontrada anterior ao século XIX – a “Corografia 

do Reino do Algarve”, escrita por Frei João de São José e publicada em 1577, em que o autor se 

refere à característica irregularidade do clima da região: “Se (…) não chove, como algumas vezes acontece 

serem os anos secos…” (SÃO JOSÉ, 1983, p. 110). Uma evidência com mais de 500 anos, que tanto 

tem custado a ser reconhecida, nomeadamente por não ser tida em conta no planeamento das 

actividades humanas, e no desenvolvimento da sociedade. 

Da confrontação dos resultados deste estudo regional sobre o Algarve, com os do trabalho 

desenvolvido por ROXO e CASIMIRO (1999) para o Baixo Alentejo Interior, seguindo uma 

metodologia semelhante para o período 1860-1897, ressaltam alguns períodos de Seca comuns, 

nomeadamente 1862-3, 1874-5, 1890-1, 1893-4, e 1895-6. No primeiro destes anos, encontra-se uma 

referência aos impactos da Seca em ambas as regiões: “…Porque o prado não o há tem chegado a tal ponto 

a miséria, que se teem visto [os lavradores] na restricta obrigação de mandarem assassinar os tenros cordeiros, para 

poderem salvar a vida das mães; este concelho [Mértola] e o de Alcoutim, estão riscados da benevolência de Deus…” 
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(O Bejense, 1863). Também a partir do Algarve os relatos são catastróficos: “Estamos ameaçados de 

uma grande fome; os favaes vão seccando (…) por faltar a erva, o pobre gado anda a morrer de fome…” (O 

Algarviense, 1863). 

No segundo destes períodos está incluído o evento mais intenso e prolongado detectado no 

Algarve ao longo do século XIX, e que ocorreu entre 1872 e 1878. No estudo relativo ao Alentejo 

apenas foram encontradas notícias no 1º semestre de 1875, período em que aquele evento parece 

assim ter alcançado não só maior intensidade, como maior extensão espacial. No entanto, outros 

eventos causaram graves impactos em ambas as regiões. A Seca de 1890-91, por exemplo, pode ser 

ilustrada por duas citações, uma de cada região: “…Devido à grande estiagem o gado vae morrendo por falta 

de pastos…” (O Bejense, 1890), e “…Continua a estiagem mais aggravada e mais terrível, (…) no Algarve nem 

uma pinga…” (O Algarvio, 1890). 

Importa ainda mencionar a referência a outros períodos de Seca anteriores no Baixo 

Alentejo, como 1836-37, 1838-39, e 1843-44. Estes períodos não encontram referência nas 

publicações consultadas relativamente ao Algarve, que foram bastante reduzidas em número nessa 

primeira metade do século XIX. 

A partir dos resultados apresentados pode concluir-se que ocorreram no Algarve frequentes 

eventos de Seca ao longo do período analisado, embora a sua intensidade, duração e frequência 

relativas sejam dificilmente mensuráveis a partir deste tipo de fontes. No período comum de análise 

com a região fronteiriça do Baixo Alentejo Interior (segunda metade do século XIX), apenas alguns 

eventos coincidem no tempo, o que concorre por um lado para reforçar a subjectividade das fontes, 

mas por outro para expor a génese climatológica frequentemente distinta dos períodos de Seca que 

ocorrem no Algarve e no Alentejo (VENTURA, 1996). 

Por último, esta análise ilustra o elevado potencial informativo das fontes descritivas, 

nomeadamente quando não existem fontes quantitativas fiáveis. No caso das publicações periódicas 

do século XIX, o valor destas fontes é reforçado por um crescente detalhe na descrição das 

consequências dos eventos sobre as sociedades humanas. Aliás, “…a informação presente nas 

notícias é por vezes tão precisa que permite a localização e delimitação das áreas afectadas ou 

mesmo estabelecer o período de duração dos fenómenos (…)” (ROXO e CASIMIRO, 1999, p. 53). 

As referências recolhidas neste período põem também em evidência “…a precariedade das 

estruturas económicas da região, dada a sua quase total dependência relativamente à actividade 

agrícola (…), as dificuldades no auxílio às populações afectadas, a ausência de interesse por parte do 

Governo, e a incapacidade por parte do Estado em encontrar soluções que diminuíssem os efeitos 

nefastos (…)” (ROXO e CASIMIRO, 1999, pp. 56-57). 
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Apesar da sua pertinência, a utilização deste tipo de fontes exige particular atenção ao 

contexto histórico, político, socio-económico e editorial em que surgem as descrições, pois só após 

o seu devido enquadramento poderão ser validadas e utilizadas numa análise de teor científico. 

3. A Ocorrência de Secas no Período Numérico 

3.1. Análise da oferta bruta de água – a precipitação 

A precipitação constitui o principal input no ramo terrestre do ciclo natural da água, do qual 

fazem também parte a evapotranspiração, o escoamento, a infiltração, e as escorrências para o mar. 

No entanto, as formas que cada uma destas fases reveste sobre um determinado território, são 

função do volume e da distribuição espacio-temporal da precipitação, do regime térmico, do 

substrato geológico, da capacidade de retenção de água no solo, e da cobertura vegetal (MORAL, 

2005). 

Neste estudo, são utilizados distintamente os conceitos de “oferta bruta” e “oferta útil” de 

água, como forma de distinguir a água enquanto elemento e recurso natural, da água enquanto 

recurso disponível para satisfazer as necessidades e procura das sociedades humanas (aquele que é 

entendido na terminologia hidrológica como “recurso hídrico”). 

A água como recurso natural, conforme será abordada neste capítulo, cumpre funções 

ecológicas básicas na dinâmica dos ecossistemas, na configuração morfológica das linhas de água, na 

recarga de aquíferos fluviais, e nos processos de erosão, transporte e deposição de sedimentos, 

funções essas que estão por sua vez modificadas pelas práticas antrópicas de ocupação e uso do 

solo. 

Neste contexto, assume-se que a variabilidade sazonal e interanual da precipitação é um 

elemento natural intrínseco do próprio padrão climático – no caso do presente estudo, quer as 

estiagens, quer as cheias, quer as Secas, fazem parte do clima mediterrânico que caracteriza o 

Algarve, e cumprem importantes funções no âmbito dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos. Os 

períodos de Seca, resultantes desta variabilidade, não devem ser confundidos com o conceito de 

aridez, que pode ser quantitativamente definido, de forma genérica, como uma razão entre a 
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evapotranspiração potencial e a precipitação superior a um. Esta é também, de facto, uma 

importante marca ecológica e geográfica do Algarve (à semelhança de grande parte da região 

mediterrânica), mas uma marca permanente, por oposição ao carácter temporário das Secas. 

Assim, no presente capítulo, avalia-se a oferta bruta regional de água com base no regime 

pluviométrico, sendo no próximo capítulo (Capítulo III) estimados os restantes parâmetros que 

definem o balanço hídrico e a oferta útil regional, analisando as diversas formas sob as quais a água 

fica disponível para utilização humana. 

A análise quantitativa e estatística das Secas que se apresenta em seguida assume que estas, 

apesar da sua complexidade conceptual (analisada no capítulo anterior), têm como denominador 

comum uma anomalia temporária da precipitação face ao expectável. Em termos estatísticos, este 

desvio pode ser quantificado a partir de medidas de dispersão em face de medidas de centralidade 

das séries em análise, bem como por diversos índices específicos baseados na precipitação. Em 

ambos os casos, a utilização de séries estatísticas de precipitação deve ser antecedida do seu 

tratamento e controlo de qualidade. 

3.1.1. Selecção das séries 

Para a devida caracterização do regime pluviométrico na região do Algarve, importa em 

primeiro lugar identificar as séries de precipitação disponíveis. Com esse fim, foi efectuada uma 

pesquisa exaustiva dos udómetros e udógrafos existentes, com registos fidedignos, contínuos, e 

estandardizados de acordo com as normas de medição definidas pela Organização Meteorológica 

Mundial. 

Foram identificadas três entidades principais com esse tipo de informação registada: o 

Instituto de Meteorologia (IM), o Instituto da Água (INAG), e a Direcção Regional de Agricultura e 

Pescas do Algarve (DRAP). 

Em primeiro lugar surge, naturalmente, o IM; a instituição que esteve na sua génese, pioneira 

da observação meteorológica em Portugal, foi o Observatório D. Luís, responsável pela instalação 

da primeira estação meteorológica na região em 1865, em Lagos, a qual veio a ser desactivada em 

195325. Seguiu-se em 1895 a estação climatológica de Faro, que embora seja a série mais longa 

                                                 
25 - Apesar de se conhecer esta informação, não foi possível consultar esta série nem verificar se existem dados 
disponíveis. 
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disponível na região, foi transferida em 1961 cerca de 3km para Sudoeste, para junto do actual 

Aeroporto de Faro. 

Outras estações foram sendo instaladas, mas poucas mantiveram registos até aos nossos dias 

(apenas Faro no caso das séries do IM apresentadas no Quadro II-3, pelo que foi a única estação 

utilizada neste estudo). Das que possuem séries longas e actuais, várias têm numerosos hiatos, o que 

impossibilita a sua utilização26. 

 

Quadro II-3. Principais séries longas de precipitação mensal do Instituto de Meteorologia 

identificadas na região do Algarve 

Estação Início Fim Duração27 Hiatos 

(ano/mês) 

Tipo 

Faro 1895/10 2004/7 107 anos 1991/3 Clássica/ Automática  

V. R. Sto. Ant.º 1926/9 2000/8 74 anos - Clássica 

Tavira 1928/9 1995/8 67 anos 1988/4-5 

1991/4 

1992/9 

1994/12 

1995/6 

Clássica desactivada 

Monchique 1932/3 1999/1 66 anos 1949/5 

1970/1-4 

1994/9 

1995/1-9 

Automática; 

Gerida pelo INAG com 
o código 

A-30F/01 

Praia da Rocha 1931/9 1984/6 52 anos - Clássica desactivada 

Lagos 1865 1953 88 anos ? Clássica desactivada 

 

No entanto, muitos dos udómetros actualmente na posse do INAG foram inicialmente 

instalados e geridos pelo IM. Estes udómetros passaram na década de 60 do século passado para a 

esfera dos Serviços de Hidráulica Regionais, que foram na década de 90 integrados no INAG, 

através da Direcção Regional de Ambiente e Ordenamento do Território (DRAOT) do Algarve. 

                                                 
26 - Após uma selecção qualitativa das séries a utilizar neste trabalho, houve que enfrentar a ausência de uma política de 
divulgação científica por parte do Instituto de Meteorologia, que não tem sistematizados os dados disponíveis, e apenas 
os fornece por valores monetários incompatíveis com a natureza deste trabalho. 

27 - Duração em anos climatológicos completos (de Setembro a Agosto). 
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O INAG adoptou uma política de divulgação pública da informação de base (ou seja, os 

dados em bruto pré-tratamento), estando quase toda a informação climatológica e hidrológica de 

base disponível gratuitamente no âmbito do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

(SNIRH), através do seu sítio na Internet (www.snirh.inag.pt). Desta forma foram seleccionadas 11 

das 12 séries utilizadas neste trabalho, as quais se apresentam no Quadro II-4. 

 

Quadro II-4. Principais séries longas de precipitação mensal do Instituto da Água 

identificadas na região do Algarve 

Estação Início Fim Duração28 Hiatos 

(ano/mês/dias) 

Código 

Alcaria (Castro Marim) 1946/9 2004/6 57 anos - G-30L/04 

Alcoutim 1938/3 2004/8 66 anos 2003/10/29 

2004/4/14 

G-29M/01 

Aljezur 1931/10 2004/8 72 anos 2001/7/1-4 

2003/5/22-31 

2003/6/1 

2003/8/28 

30E/01 

Barragem Bravura 1933/10 2005/1 70 anos - 30E/03 

Barranco do Velho 1935/4 2004/7 68 anos - G-30J/01 

Faz Fato 1945/10 2004/4 57 anos 2001/7/1-5 

2003/8/28 

30L/03 

Loulé 1931/10 2004/7 71 anos 2003/8/27-31 

2003/9-10 

2003/11/1 

31I/01 

Martinlongo 1941/9 2005/1 63 anos - G-29K/01 

S. Bart. Messines 1932/2 2004/4 71 anos - 30H/03 

S. Brás Alportel 1908/11 2005/1 96 anos - 31J/01 

Sobreira 1942/5 2004/9 62 anos 1988/4 

2003/10/29 

2004/9/28-30 

G-30I/02 

Vidigal 1946/1 2004/9 58 anos >30 30F/05 

 

                                                 
28 - Duração em anos climatológicos completos (de Setembro a Agosto). 
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Por fim, a DRAP procedeu também, nas décadas de 80 e 90, à instalação de vários 

udómetros na região. São na sua maioria registos de curta duração e com importantes 

descontinuidades, pelo que foi abandonada a sua utilização. 

Das séries identificadas, foram excluídas todas aquelas que não cumpriam os seguintes 

requisitos: 

• Período de registo superior a 50 anos climatológicos, garantindo um equilíbrio entre o número 

de séries seleccionadas e a sua longevidade (ver ponto 3.1.2b em seguida); 

• Máximo de um hiato mensal, cinco hiatos diários por mês, ou 30 hiatos diários totais, desde que 

ocorressem durante a estação seca, dada a reduzida dimensão estatística dos valores em causa 

(VENTURA, 1996); 

• Fim dos registos disponíveis posterior a 2000, assegurando a actualidade da presente análise. 

Em função destes critérios, foram seleccionadas as séries de precipitação que se apresentam 

no Quadro II-5, e cuja localização é apresentada na Figura II-18. 

 

Quadro II-5. Séries de precipitação seleccionadas 

Nome do posto Código INAG Bacia hidrográfica Período Hiatos 

Alcaria (Castro Marim) 30L/04 Rio Guadiana 1946-2003 - 

Alcoutim 29M/01 Rio Guadiana 1938-2004 - 

Aljezur 30E/01 Ribeiras do Algarve 1932-2004 16 dias 

Barranco do Velho 30J/01 Rio Guadiana 1935-2003 - 

Albufeira da Bravura 30E/03F Ribeiras do Algarve 1934-2004 - 

Faz Fato 30L/03 Ribeiras do Algarve 1946-2003 6 dias 

Loulé 31I/01 Ribeiras do Algarve 1932-2003 5 dias 

Martim Longo 29K/01 Rio Guadiana 1941-2004 - 

S. Bartolomeu de Messines 30H/03 Rio Arade 1932-2003 - 

S. Brás de Alportel 31J/01 Ribeiras do Algarve 1909-2004 - 

Sobreira Formosa 30I/02 Rio Guadiana 1942-2004 1 mês 

Faro / Aeroporto (estação IM) Ribeiras do Algarve 1895-2004 1 mês + 13 dias 
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Figura II-18. Localização das estações meteorológicas seleccionadas 

3.1.2. Validação das séries 

3.1.2.a. Preenchimento de hiatos 

As faltas de dados aceites nas séries seleccionadas foram colmatadas através da comparação 

das séries incompletas, com as completas da sua vizinhança com as quais se estabelecia uma maior 

correlação (entre os períodos comuns contínuos e completos). Adicionalmente, foi verificada a 

proximidade (nunca superior a 7’ de longitude e/ou latitude, conforme referência para o Sul da 

Península Ibérica exposta por GARCIA, 1995) e semelhança climática qualitativa entre as séries 

utilizadas. 

O cálculo29 dos dados em falta foi feito a partir da expressão matemática da recta de 

regressão linear, 

(2) y = a(x) + b 

Em que: 
                                                 
29 - Este cálculo foi efectuado através da utilização da função estatística “previsão”, do programa informático Microsoft 
Excel. 
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y - valor em falta 

x - valor correspondente da estação correlacionada 

a - declive da recta 

b - ordenada da recta na origem 

A aplicação deste método permitiu colmatar os hiatos existentes nas séries seleccionadas, 

assegurando assim a validade dos dados seleccionados. 

3.1.2.b. Período de análise 

A dimensão reduzida da área de estudo e o número relativamente elevado de séries longas 

disponíveis, justificam a opção por uma análise mais rigorosa e representativa das séries amostrais, 

em termos estatísticos, com a opção de um intervalo temporal mínimo de 57 anos (1946-2003). Esta 

opção foi feita em detrimento de uma maior densidade da informação, que seria conseguida se 

fossem utilizadas séries temporais mais curtas, ou com maior número de lacunas. 

Embora a Organização Meteorológica Mundial (OMM) indique um intervalo de 30 anos 

como o período temporal mínimo para a definição dos períodos e valores normais, importa ter em 

conta que este limite foi estabelecido em função de climas temperados, em que a variabilidade é 

bastante mais reduzida do que em clima mediterrânico (VENTURA, 1996), onde é necessária uma 

maior longevidade temporal para atingir um rigor estatístico aceitável. 

Esta opção metodológica justifica-se em função do objectivo comparativo da análise, o qual 

exige a definição de um período de análise comum a todos os postos. No entanto, mais adiante 

serão utilizadas algumas das séries completas disponíveis, para fazer face a objectivos de análise 

descritiva individualizada. 

Outra opção metodológica, a nível do horizonte temporal das séries de precipitação, foi a 

sua adaptação a anos climatológicos, iniciados em Setembro e terminados em Agosto, a partir das 

séries disponíveis em anos hidrológicos (de Outubro a Setembro) ou anos civis (de Janeiro a 

Dezembro). 

Esta adaptação prende-se com as características climáticas mediterrânicas da região em 

estudo, em que Julho e Agosto são meses de precipitação quase sempre nula ou insignificante, e em 

que Setembro marca o início da estação húmida (FEIO e HENRIQUES, 1986). Embora em muitos 

dos anos, sobretudo nos postos do litoral, esse início se verifique apenas em Outubro, segue-se aqui 

o critério mais uniforme quer para o conjunto da região mediterrânica quer para a região algarvia no 
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seu todo, sendo também considerado o menos arbitrário para a região do Atlântico Oriental, como 

refere FERREIRA (1989). 

3.1.2.c. Qualidade das séries 

As observações regulares e rigorosas, realizadas através de udómetros, estão de qualquer 

forma sujeitas a limitações importantes, nomeadamente a presença física do observador, o rigor 

temporal e numérico da sua observação, a inclinação relativa da boca do udómetro face à 

precipitação conduzida pelo vento, e a continuidade das observações ao longo de um determinado 

período de tempo. 

A qualidade das séries seleccionadas foi verificada recorrendo a um teste de detecção de 

erros acidentais e sistemáticos, baseado no método gráfico da dupla acumulação, conforme descrito 

por BENITEZ (1972). Neste teste, os valores acumulados anuais de precipitação da série a testar 

são representados no eixo das ordenadas de um sistema de projecção em eixos ortogonais 

aritméticos, enquanto no eixo das abcissas se representa a média acumulada dos valores anuais das 

séries que apresentam uma mais elevada correlação com a série sujeita ao teste. No caso de existirem 

erros, não se obtém uma recta aproximada a partir da projecção efectuada: no caso de erros 

acidentais surgem rectas paralelas (devido a erros pontuais nas leituras, picos de precipitação apenas 

numa das séries utilizadas, etc.), e no de erros sistemáticos há alterações no declive da recta. 

Da análise efectuada às projecções executadas para cada uma das séries analisadas, não se 

detectaram erros consistentes que conduzissem à inutilização de qualquer das séries, ou à utilização 

de quaisquer metodologias de correcção de erros, conforme se apresenta no Anexo A (Curvas de 

dupla acumulação das séries seleccionadas). 

3.2. Identificação e caracterização dos períodos de 

Seca 

As múltiplas definições de Seca existentes são geralmente acompanhadas por indicadores 

que permitem a avaliação, seja ela qualitativa ou quantitativa, do grau de défice hídrico. Na maior 

parte dos casos, estes indicadores servem por sua vez de base para a monitorização das Secas. A 

utilização de determinada definição deve no entanto ser contextualizada em função da disciplina e 

aplicação específica em causa, até porque sectorialmente surgem definições de âmbito e alcance 
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delimitados de forma clara e inequívoca, existindo alguns exemplos sobretudo nas áreas 

meteorológica, hidrológica, e agronómica. 

Esse desenvolvimento unidisciplinar na investigação das Secas explica parcialmente a profusa 

bibliografia conceptual existente sobre o fenómeno e a sua identificação, mas também a falta de 

esforços comparativos e integradores em função de um leque diversificado de aplicações – aquele 

que constitui, regra geral, o quadro de impactos do fenómeno. Em particular, na identificação e 

avaliação das Secas do ponto de vista socio-económico (aquele que melhor integra o conhecimento 

das demais ciências tendo em vista a mitigação dos impactos), há uma clara falta de investigação 

aplicada, traduzida na ausência de índices ou indicadores disponíveis para utilização (VOGT e 

SOMMA, 2000). 

De acordo com STEINMANN et al. (2005), entendem-se por indicadores as variáveis 

descritoras do estado dos recursos hídricos (nomeadamente precipitação, evaporação, escoamento, 

humidade do solo, níveis das albufeiras e aquíferos), e por índices a síntese de vários indicadores 

num único, de acordo com uma escala quantitativa. Estes adaptam-se melhor às necessidades dos 

decisores, apesar dos desafios que resultam da combinação de variáveis de diferente natureza – 

nomeadamente o facto de as escalas dos diferentes indicadores poderem não ser comparáveis, e os 

valores de alerta poderem ser estatisticamente incompatíveis. Assim, a definição e escolha de um 

índice deve seguir critérios objectivos relacionados com o objecto de estudo ou aplicação (já que 

nenhum indicador é susceptível de cobrir todas as dimensões das Secas), tendo em especial atenção: 

• A disponibilidade e consistência da informação de base; 

• A clareza e validação dos métodos e dos resultados; 

• A sensibilidade e adaptabilidade a diferentes escalas espaciais e temporais; 

• A consistência estatística dos níveis de alerta e classes de risco, e nomeadamente dos limiares que 

determinam o início e o fim dos eventos; 

• A ligação a objectivos de gestão do risco e redução de impactos. 

Alguns métodos mais recentes definem Seca de acordo com os potenciais danos sofridos 

pelos diversos sectores da economia da região atingida (TSAKIRIS, 1994), embora necessitem de 

uma base de informações que nem sempre existem ou estão disponíveis. Assim se explica que, 

sobretudo por razões de simplicidade, a maior parte dos índices utilizados se baseiem unicamente 

em balanços hídricos do solo ou mesmo apenas em séries de precipitação (TSAKIRIS e 

VANGELIS, 2004). Estes índices são vitais na monitorização e acompanhamento das Secas, pois 

permitem quantificar os limites que identificam e caracterizam os períodos de Seca de forma 
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inequívoca, ultrapassando a subjectividade implícita dos termos “redução severa”, “período 

significativo” e “área abrangente” (ROSSI et al., 1992), tão comuns nas diversas definições 

conceptuais do fenómeno. 

No entanto, para uma correcta avaliação regional dos impactos e para a definição de medidas 

mitigadoras, torna-se necessário abordar o problema de forma territorial e integrada, utilizando de 

forma conjugada as diversas abordagens e métodos sectorialmente disponíveis, e articulando-as 

sobre uma base territorial comum. Antes de proceder a essa integração, importa no entanto avaliar 

individualmente o desempenho das variáveis determinantes para o estudo das Secas (DRACUP et al., 

1980), denominadas de variáveis instrumentais. 

De acordo com SANTOS (1998, p. 4), “…a adopção da variável ou das variáveis 

instrumentais é influenciada pela especificidade da situação em estudo, seja no que respeita à 

exigência própria do tipo de análise, ou à disponibilidade de informação (…). A maior atenção 

dedicada à análise de séries de precipitação no estudo de secas deve-se essencialmente à existência de 

séries temporais extensas e à maior facilidade de tratamento da informação (…). Por outro lado, a 

precipitação condiciona todas as outras variáveis instrumentais (…)”. Assim, numa caracterização 

integrada da Seca enquanto fenómeno natural, tal como visado neste estudo, a precipitação surge 

indubitavelmente como a variável instrumental de primeira ordem. 

Nas últimas décadas, foram desenvolvidos vários índices com vista à caracterização e 

monitorização de Secas, sendo os mais comuns apresentados de forma sumária no Quadro II-6. 

Entre os numerosos trabalhos metodológicos realizados sobre estes índices, para além dos já 

referidos anteriormente, destacam-se os de HEIM JR. (2000), que analisou a evolução na utilização 

de índices de Seca desde os seus primórdios, e os de HAYES (2000) e de KEYANTASH e 

DRACUP (2002), que descrevem e avaliam de forma comparativa alguns dos principais índices 

utilizados na actualidade. 

A avaliação efectuada neste último trabalho distingue entre índices de Seca meteorológica, de 

Seca hidrológica, e de Seca agronómica, e baseia-se em seis critérios ponderados: robustez, 

operacionalidade, transparência, sofisticação, extensão, e dimensionalidade. Tendo em conta que a 

precipitação pode ser considerada como o indicador ou variável independente que condiciona todas 

as outras, é nos índices de Seca meteorológica que recai a opção para uma análise e caracterização 

integrada do fenómeno, sem prejuízo de poderem ser utilizados outros índices na análise específica 

das componentes hidrológica ou agronómica. 

 



Capítulo II – Ocorrência de Secas no Algarve 

              - 85 - 

Quadro II-6. Principais índices utilizados na caracterização e monitorização de Secas 

(adaptado de MAIA, 2007) 

Tipo de índices Nome Dados de base Categoria de uso Tipo de 
método 

Estatísticos Percentagem da 
normal 

Precipitação Meteorológico Tradicional 

Quantis Precipitação Meteorológico 

SPI (Standardized 
Precipitation Index) 

Precipitação Meteorológico 
(monitorização e 
previsão) 

Meteorológicos 
e Hidrológicos 

PDSI (Palmer 
Drought Severity 
Index) 

Precipitação, 
temperatura, tipo e 
humidade do solo 

Meteorológico, 
Agrícola (análise 
histórica e de risco) 

PHDI (Palmer 
Hydrological 
Drought Severity 
Index) 

Precipitação, 
temperatura, tipo 
de solo, conteúdo 
em água 

Hidrológico 
(monitorização) 

SWSI (Surface Water 
Supply Index) 

Precipitação, carga 
de neve, caudais, 
níveis de albufeiras 

Hidrológico (em 
condições de neve) 

CMI (Crop Moisture 
Index) 

Precipitação, 
temperatura, 
humidade do solo 

Agrícola 

Vegetativos NDVI (Normalized 
Difference 
Vegetation Index) 

Imagens de satélite Agrícola, Recursos 
Naturais 

Imagem de 
satélite 

VCI (Vegetation 
Condition Index) 

Imagens de satélite Agrícola, Recursos 
Naturais 

TCI (Temperature 
Condition Index) 

Reflectividade na 
vizinhança térmica 
do infra-vermelho 

Agrícola 

WDI (Water Deficit 
Index) 

Temperatura do ar 
e da superfície 

Hidro-agrícola Combinado 

CWSI (Crop Water 
Stress Index) 

Temperatura do ar 
e da superfície 

Agrícola 

 

Entre os índices avaliados por KEYANTASH e DRACUP (2002), destacam-se claramente o 

Standard Precipitation Index (SPI – Índice Normalizado de Precipitação), e os quantis de precipitação, 

que serão por isso os métodos utilizados para uma caracterização quantitativa da ocorrência de Secas 

no Algarve. Os quantis (no caso concreto do trabalho analisado, quintis), embora não sendo um 

índice mas sim uma medida estatística de dispersão, são um método mais simples e transparente que 
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o SPI, o que constitui uma importante vantagem na gestão operacional e política do risco de Seca. 

No entanto, a maior sofisticação do SPI permite detectar um importante conjunto de dimensões 

estruturais do fenómeno Seca, nomeadamente a intensidade, a duração, a severidade e a frequência. 

Assim, considerou-se apropriada a utilização do índice SPI, o qual, complementado com alguns 

métodos específicos de análise (nomeadamente espacial), é capaz de devolver todas aquelas 

dimensões, essenciais para a caracterização regional das Secas. 

São ainda abordados outros índices no âmbito do presente trabalho, quer pela sua utilização 

comum na caracterização das Secas em Portugal, como é o caso do índice de Palmer (PDSI) e da 

percentagem da normal, quer pela sua inovação, como é o caso do índice recentemente apresentado 

por FENG e ZHANG (2005), com o objectivo de quantificar a magnitude dos eventos (medida do 

fenómeno), e a intensidade do desastre, medido em função das perdas económicas (medida do 

impacto). 

A utilização múltipla de índices é aliás defendida no âmbito da abordagem geográfica e 

socio-económica que orienta o presente trabalho, visto que a utilização de um único índice apenas se 

justifica em estudos unidisciplinares sobre as Secas, sejam no campo da meteorologia, da hidrologia, 

da agronomia, ou outro. Por isso, uma análise integradora sobre o fenómeno e os seus impactos 

deve articular vários índices e métodos, de forma a revelar as diferentes dimensões de ocorrência das 

Secas na área de estudo. 

3.2.1. Cálculo dos quintis 

Os quantis não são um índice mas sim uma medida estatística de dispersão, que permite 

avaliar a distribuição dos valores duma série tendo em conta o seu conjunto, ou relacionando-os 

com valores centrais (GARCÍA, 1995), como a média ou a mediana. O método dos quantis foi 

desenvolvido por GIBBS e MAHER (1967), e consiste em dividir uma série em sub-conjuntos 

compostos por igual número de valores (ou de igual frequência), sendo os quantis os valores que 

dividem a série. A mediana, sendo uma medida de centralidade, corresponde ao quantil que divide 

uma série em duas partes iguais; os quartis são os três valores que dividem uma série em quatro 

partes iguais, os quintis são quatro e dividem-na em cinco partes iguais, e assim sucessivamente. Os 

quantis mais utilizados, para além dos já mencionados, são os decis e os percentis. Para além de uma 

medida estatística de dispersão, os quantis são igualmente uma medida de probabilidade, pois 

representam níveis com uma determinada probabilidade de serem ultrapassados. Este facto justifica 
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a sua utilização comum na representação dos regimes pluviométricos prováveis, conforme se 

exemplifica em baixo para a série de Faro (Figura II-19). 

 

 

Figura II-19. Regime pluviométrico provável segundo o método dos quantis para a estação 

de Faro, 1895-2007 

Neste trabalho são utilizados os quintis, que são o quantil mais comum utilizado na análise 

de Secas, pois permitem classificar os anos em normais, secos, muito secos, chuvosos, e muito 

chuvosos. A posição que corresponde numa série ordenada aos diferentes quintis pode ser calculada 

mediante a utilização da seguinte fórmula (CHADULE, 1980). 

(3) i = [(2n.c) + 1] / 2 

Em que: 

i - posição dum elemento da série ou o lugar que ocupa segundo o seu valor; 

n - total de valores da série; 

c - frequência relativa do quantil (neste caso 0.2). 

Para o cálculo dos quintis foram utilizadas as 12 séries anteriormente seleccionadas, com 

base nos quantitativos anuais de precipitação registada nos anos climatológicos, de Setembro a 
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Agosto. Os resultados, que permitem a classificação dos anos em normais, secos, muito secos, 

chuvosos ou muito chuvosos, são apresentados de forma agregada na Figura II-20. 

A partir da análise desta Figura, é possível retirar algumas ilações no que diz respeito à 

distribuição da precipitação ao longo do período analisado, nomeadamente: 

• A maior parte das séries apresenta um comportamento relativamente homogéneo entre si, em 

que os períodos secos/muito secos e chuvosos/muito chuvosos são na sua maioria comuns 

(homogeneidade climática regional); 

• Os anos com predomínio da classe “normal” são aqueles que em regra apresentam maior 

variabilidade entre as séries; 

• São identificáveis alguns períodos muito secos em praticamente toda a região, nomeadamente 

em 1933-35, 1943-45, 1956-58, 1964-65, 1966-67, 1973-75, 1980-83, 1994-95, e 1998-99. Entre 

estes, o ano de 1980-81 é o único muito seco para todas as séries utilizadas; 

• O período 1902-25 da série de Faro surge sem dúvida como o mais seco de todas as séries, sem 

um único ano chuvoso ou muito chuvoso. Este facto é de difícil validação já que a série é a única 

disponível na região até 1908, e depois apenas comparável com a de São Brás, que aliás nos 

restantes anos comuns não apresenta a mesma predominância de anos secos. Comparando os 

dados disponíveis para as duas estações entre 1908/9 e 1931/2, pode verificar-se que os anos 

com maior diferença de classe se devem sobretudo ao facto de a alguns meses chuvosos em 

Faro, corresponderem valores extremamente elevados quer em termos relativos quer absolutos, 

em S.Brás (a uma altitude de 330 metros, face aos 8 metros de Faro)30. Este facto deve-se 

sobretudo à intensidade de algumas precipitações orográficas, que marcam uma forte 

diferenciação climática regional (a mais importante, aliás) entre litoral e serra (VENTURA, 

1996). 

A utilização do método dos quintis apresenta algumas limitações que importa ter em conta 

na análise regional de Secas, nomeadamente em termos de comparabilidade entre séries com 

diferentes períodos de referência, ou em contextos climáticos diferenciados. 

 

                                                 
30 Fevereiro de 1912 – 120mm (Faro) / 324mm (S.Brás); Dezembro de 1914 – 50 / 184; Março de 1915 – 62 / 284; 
Outubro de 1922 – 86 / 259; Abril de 1923 – 52 / 214; Março de 1924 – 108 / 369; Fevereiro de 1924 – 63 / 223. 
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ano Aljezur Bravura Messines Sob reira Loulé Barranco Faro S.Bras MartinlongoFaz Fato Alcaria Alcoutim

1896/7

1900/1

1910/1

1920/1

1930/1

1940/1

1950/1

1960/1

1970/1

1980/1

1990/1

2000/1

2003/4

ano Aljezur Bravura Messines Sob reira Loulé Barranco Faro Sbras MartinlongoFaz Fato Alcaria Alcoutim  

Figura II-20. Classificação dos anos climatológicos pelo método dos quintis 
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3.2.2. Cálculo do SPI 

As acções de diagnóstico, caracterização e monitorização dos recursos hídricos em situações 

de Seca apoiam-se tradicionalmente em ferramentas de quantificação bastante complexas, tais como 

índices e modelos, geralmente de índole unidisciplinar. Grande parte destas análises unidisciplinares 

restringe-se ao período de Seca especificado em função da componente ou sector afectado. 

Consoante estes, no entanto, esses períodos divergem fortemente: uma anomalia de precipitação 

(Seca meteorológica) de 3 meses pode gerar um escoamento ou caudal reduzido ao longo de 4 ou 5 

meses, bem como causar um défice de água no solo (Seca agronómica) durante 6 meses, enquanto 

os aquíferos podem reflectir aquela anomalia apenas no ano seguinte. 

Foi com o objectivo fundamental de quantificar os défices de precipitação para escalas 

temporais múltiplas (HEIM Jr, 2000), e de permitir a comparação normalizada entre diferentes áreas 

geográficas, que MCKEE et al. (1993) desenvolveram o SPI, acrónimo inglês de Índice Normalizado 

de Precipitação. O SPI revelou-se desde o seu início uma ponderosa ferramenta analítica pela sua 

simplicidade, pois apenas requer séries mensais (embora longas e contínuas) de precipitação. Assume 

por isso a precipitação como a variável independente e determinante do ciclo hidrológico terrestre, a 

partir da qual todas as restantes são (ou podem ser) afectadas. 

Em termos de cálculo, a série é adaptada a uma distribuição de probabilidades, a qual é 

depois transformada numa distribuição normal, para que o SPI médio para o período e local 

desejados seja zero (EDWARDS e McKEE, 1997). Valores positivos indicam precipitação acima da 

mediana, enquanto valores negativos indicam precipitação abaixo da mediana. Esta normalização 

permite a comparação entre diferentes áreas climáticas e diferentes períodos temporais, a 

determinação da raridade ou frequência de um determinado evento extremo, ou ainda o cálculo da 

probabilidade de ocorrência da precipitação necessária para dar por terminado um evento de Seca. 

Conforme descrito por PEREIRA (2003), o processo de cálculo do SPI pode resumir-se da 

seguinte forma: 

1. Cálculo das precipitações acumuladas em cada mês, para a escala de tempo escolhida; 

2. Ajustamento de 12 funções de distribuição às precipitações acumuladas, para cada um dos 

meses do calendário; 

3. Estimativa dos valores da função de distribuição correspondentes aos valores observados de 

precipitação acumulada; 
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4. Transformação das probabilidades acumuladas obtidas, usando a função de distribuição 

normal reduzida, em valores do SPI (o qual corresponde à variável normal reduzida). 

No presente trabalho utilizou-se um algoritmo informático preparado pelo Centro Nacional 

de Mitigação de Secas dos EUA31 que, à semelhança do preconizado por MCKEE et al. (1993; 1995), 

adopta a distribuição gama a dois parâmetros. GUTTMAN (1999) recomenda séries de precipitação 

com pelo menos 50 anos de registos mensais ininterruptos, para períodos de Seca anuais ou 

inferiores, e mais de 50 anos quando se visa a detecção de Secas plurianuais (KEYANTASH e 

DRACUP, 2002). MCKEE et al. (1993) definiram intensidades de Seca a partir dos valores do índice, 

de acordo com a classificação apresentada no Quadro II-7. Definiram também os critérios de 

identificação de um evento para qualquer uma das escalas temporais utilizadas: inicia-se quando o 

valor do SPI é continuamente negativo e atinge o valor de -1.0 ou inferior, e termina quando o SPI 

atinge valores positivos. 

O SPI permite assim, de forma simples e inequívoca, a identificação dos eventos de Seca, do 

seu início, do seu final e respectiva duração, devolve o valor da sua intensidade em cada mês, e 

permite o cálculo da sua severidade, através da soma dos valores positivos de SPI para cada mês 

contido em determinado evento de Seca, e da sua magnitude, que relaciona a severidade com a 

duração do evento. Também a frequência dos eventos na série temporal pode ser calculada, como a 

razão entre o número de eventos de determinada intensidade e a duração total da série. 

 

Quadro II-7. Classificação dos valores do SPI 

>= 2.0 Extremamente chuvoso 

1.50 a 1.99 Muito chuvoso 

1.00 a 1.49 Moderadamente chuvoso 

-0.99 a 0.99 Próximo do normal 

-1.00 a -1.49 Moderadamente seco 

-1.50 a -1.99 Muito seco 

<= -2.00 Extremamente seco 

 

Desta forma, o SPI possibilita o cálculo directo de cinco parâmetros considerados 

fundamentais para a caracterização regional das Secas (WILHITE, 2000) – duração, intensidade, 

                                                 
31 - National Drought Mitigation Center (NDMC), com sede em Lincoln, Nebraska (www.ndmc.org). 
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severidade, magnitude e frequência. Um único parâmetro importante fica remanescente, que é a 

extensão espacial, já que o cálculo do SPI é de base pontual. No entanto, ele pode ser utilizado em 

conjunto com um modelo de distribuição regional para cálculo da cobertura espacial de determinado 

evento de Seca sobre uma região ou território específico. É o caso do trabalho desenvolvido por 

SANTOS (1996), um modelo de distribuição regional de Secas baseado no método dos chorrilhos, 

que tem tido algumas aplicações regionais quer no País (Algarve, Alentejo), quer a nível europeu, e 

que pode utilizar o SPI para alimentar o modelo.  

Neste estudo, como forma de caracterizar a ocorrência de Secas na região do Algarve a 

diferentes escalas temporais, procedeu-se ao cálculo e análise do SPI a 6, 12 e 24 meses, tendo por 

base as 12 séries longas de precipitação previamente seleccionadas, e o período comum de referência 

entre elas (1946-2003). 

A escolha das escalas temporais, embora sendo arbitrária, deve ser criteriosa em função dos 

objectivos da análise. Deste modo, e tendo em conta a abordagem geográfica definida de início, em 

que no centro da investigação estão os impactos dos eventos sobre as actividades humanas, optou-se 

pela utilização de escalas mais longas, em detrimento de escalas mais curtas e mais apropriadas ao 

estudo climatológico de cada evento, ou à monitorização e detecção das ocorrências. 

Adicionalmente, há que ter em conta que, no clima mediterrânico que caracteriza o Algarve, com 

uma marcada estação seca de três a seis meses de duração média, os resultados da análise histórica 

do SPI para escalas temporais inferiores a seis meses podem ser equívocos, com pequenas anomalias 

a causar resultados extremos no índice (HAYES et al., 1998). 

Dentro das escalas longas, a de 12 meses é a que melhor acompanha o ciclo climático, bem 

como o ciclo da maior parte das actividades humanas. Para fins comparativos e complementares, 

foram também calculadas duas escalas adicionais: a de seis meses, bem adaptada ao 

acompanhamento dos impactos da Seca no sector primário, e a de 24 meses, particularmente 

relevante na monitorização dos recursos subterrâneos, e na detecção dos mais longos e severos 

períodos de Seca. Adicionalmente, há que ter em conta que no contexto geográfico do Sul da 

Península Ibérica, são as Secas plurianuais aquelas susceptíveis de causar maiores danos e impactos 

mais gravosos, dada a frequência e capacidade de resposta instalada para fazer face aos eventos de 

curta duração (PITA LÓPEZ et al., 2002). 

Quanto à escala de seis meses, ela segue de forma muito próxima as frequentes variações 

intra e inter-anuais da precipitação, características do clima mediterrânico. O seu cálculo foi 

efectuado a título experimental, devolvendo um número demasiado elevado de eventos (média 

aproximada de 20 eventos por série), sendo muitos deles de curta duração (perto de 45% com 

duração inferior ou igual a seis meses), e sendo todos os períodos de maior duração e severidade 
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detectados de forma agregada pelo SPI a 12 meses. Ao devolver um número muito elevado e 

temporalmente aleatório de períodos de Seca, esta escala revelou-se inadequada face aos objectivos 

do presente trabalho. Na maior parte das vezes, e como já foi referido, aqueles períodos não são 

mais que diferentes fases de períodos de Seca contínuos e mais longos, de intensidade variável, ou 

então curtos períodos sazonais de precipitação reduzida. Embora não se possam classificar como 

períodos de Seca, estes períodos mais curtos podem ser referidos como períodos secos, com alguns 

impactos significativos sobretudo ao nível da agricultura de sequeiro, muito dependente não só dos 

quantitativos como da distribuição temporal da precipitação ao longo do ano. 

Inversamente, a escala de 24 meses responde mais tardia e concentradamente às variações da 

precipitação, agregando alguns dos eventos detectados à escala de 12 meses, e realçando os efeitos 

cumulativos de períodos em que os eventos de Seca alternam com períodos secos ou normais, 

incapazes de compensar o défice entretanto acumulado. Tal como referido anteriormente, é uma 

escala particularmente bem adaptada à monitorização dos recursos subterrâneos, que apresentam em 

geral um tempo de resposta mais dilatado face à precipitação ocorrida, e que têm um peso muito 

relevante na oferta útil de água na região, conforme se apresenta no próximo Capítulo. 

Procedeu-se em primeiro lugar ao cálculo do SPI à escala de referência de 12 meses (SPI-12) 

para as séries “históricas” de Faro (a partir de 1895) e São Brás de Alportel (a partir de 1908), as 

mais longas e que servem de referência para toda a região no período anterior à década de 30 do 

século passado. A evolução temporal do índice nestas duas estações climatológicas está representada 

na Figura II-21, em que se pode verificar como o início do século XX apresentou intensos e 

prolongados períodos de Seca, sendo de destacar o primeiro quartel na série de Faro, e a década de 

30 na série de São Brás. 

Não tendo o mesmo período de referência, as séries não são directamente comparáveis, mas 

ambas nos mostram claramente a oscilação intensa e irregular entre períodos secos e períodos 

húmidos ou normais, e uma tendência para o aumento proporcional dos segundos face aos 

primeiros, da primeira metade do século XX para a segunda. De notar ainda que a mudança da 

localização da estação de Faro em 1961, não parece ter afectado de forma significativa a qualidade 

dos registos. 
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a) 

 

 

b) 

 

Figura II-21. Evolução do índice SPI nas estações de São Brás de Alportel (a) e Faro (b) 



Capítulo II – Ocorrência de Secas no Algarve 

              - 95 - 

 

Em seguida foram determinados os parâmetros utilizados para identificar e caracterizar os 

períodos de Seca, de acordo coma seguinte metodologia, definida por MCKEE et al. (1993): 

• Duração: corresponde ao número de meses incluídos no intervalo determinado pelos valores de 

início e fim de um período de Seca; 

• Intensidade: corresponde ao valor do índice num determinado mês; 

• Severidade: corresponde aos valores acumulados absolutos de SPI no intervalo de duração de 

um período de Seca; 

• Magnitude: corresponde à razão entre a Severidade e a Duração. 

Dos cálculos efectuados, podem retirar-se várias conclusões relevantes, e traçar um primeiro 

quadro regional de ocorrência de Secas no período em análise, com base na Figura II-22 e nos 

Quadros II-8, II-9 e II-10, que se apresentam em seguida. 

 

 

Figura II-22. Principais parâmetros de análise de Secas com base no cálculo do SPI-12 
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A Figura II-22 permite uma leitura sumária da distribuição espacial dos principais parâmetros 

calculados, destacando-se o carácter excepcional de Alcoutim, e uma tendência genérica de 

agravamento a sotavento (Este). A informação expressa nos Quadros II-8 a II-10 permite aferir com 

mais rigor e detalhe estas conclusões gerais. 

Da análise comparativa dos resultados, é possível deduzir o carácter algo excêntrico da série 

de Alcoutim, que acumula todos os valores médios e máximos mais elevados (destacados a negrito 

nos Quadros II-8 a II-10). Este carácter é particularmente pronunciado no caso da Seca aí 

identificada na década de 50, a mais grave de todos os eventos detectados na região, sendo 

simultaneamente a mais longa, mais severa, e de maior magnitude. A gravidade desta Seca em 

Alcoutim concorre igualmente para que, no conjunto de toda a série, surjam menos eventos do que 

nas restantes séries, em que a distribuição é menos desequilibrada ao longo do tempo, e 

particularmente ao longo dos sucessivos períodos extremos. É no entanto de realçar que, através do 

SPI 24, se destacam períodos de Seca que coincidem parcialmente com o evento da década de 50 

detectado em Alcoutim, e que são igualmente os mais longos para os postos de Alcaria, Loulé e S. 

Brás, e o de maior magnitude para o posto de Messines, confirmando assim o carácter regional desta 

Seca. 

 

Quadro II-8. Duração dos eventos de Seca detectados com o SPI-12 

Nome do posto nº eventos Duração (meses) 

mínima média máxima (período) 

Alcaria 9 11 23 45 (1980/83) 

Alcoutim 4 13 29 73 (1954/60) 

Aljezur 13 5 19 37 (1981/84) 

Barranco 11 12 23 46 (1980/83) 

Bravura 11 5 17 35 (1981/84) 

Faz Fato 10 6 23 46 (1980/83) 

Loulé 14 5 18 51 (1980/84) 

Martinlongo 10 8 21 46 (1980/83) 

Messines 12 3 18 38 (1980/83) 

S. Brás 14 3 18 47 (1980/83) 

Sobreira 13 3 16 38 (1980/83) 

Faro 12 3 19 37 (1980/83) 

Média regional 11 6 20 45 (1980/83) 
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Quadro II-9. Severidade dos eventos de Seca detectados com o SPI-12 

Nome do posto Severidade (SPI acumulado) 

mínima média máxima (período) 

Alcaria 10,93 25,46 62,97 (1980/83) 

Alcoutim 11,81 43,82 139,54 (1954/60) 

Aljezur 4,08 17,48 43,09 (1981/84) 

Barranco 4,58 21,83 53,76 (1973/76) 

Bravura 2,18 19,14 47,93 (1981/84) 

Faz Fato 4,28 23,25 63,27 (1980/83) 

Loulé 4,31 18,00 51,28 (1980/84) 

Martinlongo 5,28 21,31 60,95 (1980/83) 

Messines 1,93 19,13 48,11 (1980/83) 

S. Brás 2,42 17,34 60,89 (1980/83) 

Sobreira 1,66 17,42 49,44 (1980/83) 

Faro 2,94 19,65 48,54 (1980/83) 

Média regional 4,70 21,99 60,81 (1980/83) 

 

Quadro II-10. Magnitude dos eventos de Seca detectados com o SPI-12 

Nome do posto Magnitude (Severidade / Duração) 

mínima média máxima (período) 

Alcaria 0,74 1,13 1,63 (1951/52) 

Alcoutim 0,76 1,52 1,91 (1954/60) 

Aljezur 0,48 0,92 1,55 (1994/95) 

Barranco 0,35 0,96 1,83 (1964/66) 

Bravura 0,44 1,13 1,61 (1994/95) 

Faz Fato 0,57 1,00 1,38 (1980/83) 

Loulé 0,67 0,98 1,31 (1998/00) 

Martinlongo 0,53 1,02 1,33 (1980/83) 

Messines 0,64 1,04 1,38 (1998/00) 

S. Brás 0,50 0,97 1,30 (1980/83) 

Sobreira 0,55 1,07 1,35 (1998/00) 

Faro 0,67 1,06 1,68 (1994/95) 

Média regional 0,58 1,07 1,52 
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Apesar da importância deste evento, a partir de uma análise ao conjunto dos restantes 

postos, o destaque vai para a Seca da primeira metade da década de 80, a mais longa em todos eles (à 

excepção de Alcoutim), a mais severa em 10 postos, e ainda a de maior magnitude em três postos. A 

expressão regional deste evento é portanto notória: sendo a duração e a intensidade parâmetros 

independentes, a coincidência de ambos num só evento terá acentuado de forma substancial a 

gravidade dos seus impactos. 

Embora a informação disponível seja de base pontual, e insuficiente para extrapolar para a 

totalidade do território regional, é possível traçar algumas linhas conclusivas a nível da cobertura 

espacial garantida pela rede de medição aqui utilizada, analisando os períodos de Seca comuns às 

várias séries, que representam diferentes pontos de medição regionais. Para isso, foram identificados 

os períodos de Seca comuns às diferentes séries quer na escala de 12 quer na de 24 meses, sendo os 

principais resultados desta análise representados na Figura II-23. 

 

 

Figura II-23. Períodos de Seca comuns a pelo menos 11 das 12 estações analisadas 

Da análise desta Figura voltam a sobressair os eventos já referidos das décadas de 50 e 80, 

bem como as Secas em meados das décadas de 70 e 90, e na transição do século. Acrescente-se que, 

com o SPI 12, apenas ocorre um período comum a todos os postos (entre Maio de 1981 e Agosto 

de 1982), enquanto com o SPI 24 ocorrem três destes períodos: i) entre Maio e Novembro de 1958; 

ii) entre Dezembro de 1974 e Julho de 1976; e iii) entre Outubro de 1981 e Outubro de 1983. 

Em termos gerais, a análise regional efectuada com o SPI permite retirar algumas conclusões 

significativas no que toca à ocorrência de Secas nos 12 postos utilizados, durante o período comum 

de análise estabelecido: 

• A Seca de 1954 a 1960 em Alcoutim pode ser considerada como o evento mais longo e severo 

registado na região; 
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• O evento de 1980-83 distingue-se claramente como o mais intenso, prolongado e abrangente a 

nível regional, em todos os postos com excepção de Alcoutim (este evento inclui dois terços de 

todos os valores máximos apresentados nos Quadros II-8, II-9 e II-10); 

• O evento de 1973-76, que não se destacou na análise anterior, é notável pela sua duração e 

cobertura espacial; 

• Os eventos da década de 90, não sendo muito pronunciados, merecem destaque pela sua elevada 

magnitude (máxima em metade dos postos), e frequência32; 

• A série de Alcoutim é a mais extemporânea, não coincidindo com as restantes séries em metade 

dos eventos comuns identificados. 

Esta análise reforça assim a importância das Secas verificadas nas décadas de 50 e 80, que, 

para além da sua elevada duração e severidade, apresentam uma cobertura espacial regional. Neste 

último parâmetro destacam-se ainda a Seca de meados de 70, que cobriu praticamente todos os 

postos durante quase dois anos, e as Secas mais curtas mas mais frequentes de meados e finais da 

década de 90, tendência que se parece manter actualmente. 

Os dados obtidos são inconclusivos no que toca a eventuais tendências na distribuição dos 

eventos ao longo do período de análise, que é sobretudo marcado pelos eventos isolados atrás 

referidos. Seria fácil concluir que há uma maior severidade dos eventos durante a segunda metade da 

série, mas isso seria encobrir o facto de tal se dever à localização temporal relativa da Seca de 80. 

Aliás, da análise global dos cálculos efectuados e respectivos resultados, pode-se antes 

concluir que, dada a variabilidade climática intrínseca do clima mediterrânico, devem ser utilizadas 

séries mais longas para a caracterização da ocorrência de Secas numa região, e para a eventual 

detecção de tendências ou padrões evolutivos. Infelizmente, no caso do Algarve, essa opção 

restringe a análise a dois postos de medição: Faro (1895-2004), a única série centenária, e São Brás 

de Alportel (1909-2004). 

A utilização das diferentes escalas do SPI é de particular interesse para relacionar as 

ocorrências com os seus impactos em diversos sectores da actividade humana. O diferencial de 

tempo com que o SPI 24 detecta idênticos períodos face ao SPI 12 (no fundo, o “atraso” com que 

responde a um défice de precipitação), evidencia os diferentes tempos que medeiam na resposta dos 

diversos sistemas a uma redução da precipitação. De facto, os caudais das linhas de água, a água 

                                                 
32 - Ou seja, com um intervalo mais curto entre eventos, potenciando os efeitos cumulativos entre eles, conforme se 
detecta através da utilização de escalas mais longas, como o SPI-24. Esta frequência elevada é ainda reforçada pela 
ocorrência da Seca de 2004-06, apesar de não haver dados disponíveis para o conjunto de postos seleccionados. 
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retida no solo, os níveis de armazenamento das albufeiras, e os níveis dos aquíferos, respondem 

progressivamente mais tarde à ocorrência e à ausência de precipitação, e é nessas diferenças do 

tempo de resposta que o SPI encontra um campo de aplicação mais vantajoso. 

Por fim, partindo dos resultados anteriores, foram identificados os meses do ano em que os 

eventos de Seca tiveram o seu início e o seu fim, o que tem um interesse evidente para a sua 

monitorização. Com base em seis séries longas e num período de referência comum de 60 anos 

(1941-2001), foi possível construir as Figuras II-24 e II-25, que se apresentam em baixo. 

 

 

Figura II-24. Meses que iniciam os períodos de Seca detectados com o SPI nas escalas de 6, 

12 e 24 meses 

 

Figura II-25. Meses que terminam os períodos de Seca detectados com o SPI nas escalas de 

6, 12 e 24 meses 
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Da análise das Figuras anteriores pode verificar-se que os eventos tendem a ter início quando 

se instala a estação húmida (Novembro-Dezembro na escala de seis meses, e progressivamente mais 

tarde à medida que a escala temporal aumenta), ou seja, quando em média tanto a precipitação como 

os desvios face à “normal” se tornam mais significativos. Pelas mesmas razões, o final dos eventos 

tende a ocorrer um ou dois meses antes no calendário, quando a ocorrência de precipitação 

significativa pode interromper uma série acumulada de meses secos, o que geralmente só acontece 

no Outono/Inverno. 

3.2.3. Outros índices 

Em Portugal como em muitos outros países, tem sido muito comum a utilização do Índice 

de Severidade de Seca de Palmer (Palmer Drought Severity Index – PDSI) na caracterização e 

monitorização das Secas (Figura II-26). Este índice, desenvolvido em 1965 (PALMER, 1965), 

baseia-se num conjunto de variáveis (temperatura, precipitação, humidade do solo) que permitem 

calcular o balanço hídrico e medir as condições normalizadas de humidade do solo, permitindo 

comparar diferentes locais (dimensão espacial) e períodos (dimensão temporal). 

 

 

Figura II-26. Percentagem de território nacional (área) nas diferentes classes de Seca 

calculadas através do PDSI, em 30 de Setembro de cada ano (IM) 

A integração de múltiplas variáveis, sendo uma importante vantagem do índice que lhe 

permite representar o défice hídrico no solo de forma bastante completa, constitui igualmente a 

principal limitação à sua aplicação, dada a dificuldade existente em reunir todos os parâmetros 

necessários ao seu cálculo. Além disso, a vocação do PDSI está restrita às actividades dependentes 
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do solo (nomeadamente agronómicas), e o método de cálculo apresenta algumas limitações 

significativas, conforme descrito detalhadamente em HAYES (2000). 

Outro método comum na caracterização e monitorização das Secas tem sido a percentagem 

da normal, que ao contrário do PDSI, prima pela simplicidade e facilidade de cálculo. Este método, 

introduzido por FOLLEY (1957), baseia-se numa normal climatológica, face à qual é calculada a 

proporção representada pela precipitação efectivamente ocorrida durante determinado período de 

tempo (Figura II-27), sendo as escalas mensais, sazonais ou anuais as mais comuns. 

 

 

Figura II-27. Percentagem da normal anual em diferentes anos secos (IM) 

Apesar da sua eficácia, nomeadamente em termos de comunicação e de representação do 

défice de precipitação para uma área ou território climaticamente homogéneo, este método possui 
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algumas limitações, sobretudo porque a média (ou normal) não coincide com a mediana (valor 

excedido em 50% das ocorrências numa série longa), o que induz frequentemente uma percepção 

desviante do défice verificado, e impossibilita a comparação entre diferentes locais e/ou séries 

temporais (HAYES, 2000). 

Um terceiro tipo de indicador utilizado frequentemente na caracterização das Secas 

corresponde às medidas de frequência e probabilidade. Estas permitem estabelecer períodos de 

retorno médios, cujo valor é no entanto meramente estatístico. De facto, dado que a ocorrência de 

Secas, tal como de outros fenómenos climáticos extremos, não possui ciclicidade (os fenómenos 

repetem-se sem um padrão regular ou cíclico), não faz sentido utilizar este tipo de indicadores na 

gestão do risco de Seca. Ao invés, o princípio da precaução recomenda que as sociedades se 

preparem para a ocorrência (aleatória no tempo) de eventos de intensidade e magnitude extrema. 

Para além dos índices mais comuns, orientados para a quantificação da intensidade do 

fenómeno natural, têm surgido recentemente algumas abordagens orientadas para a quantificação 

dos impactos e da intensidade do desastre, como é o caso do índice proposto por FENG e 

ZHANG (2005). Este índice combina magnitude do fenómeno e intensidade do desastre, com o 

objectivo de estabelecer uma escala numérica de leitura simples e compreensão universal, quer para a 

magnitude dos eventos, enquanto fenómenos naturais de ocorrência da precipitação inferior à 

normal, quer para a intensidade do desastre, enquanto consumação dos impactos em termos de 

perdas económicas directas. 

Estes índices são especialmente úteis na comparação global e genérica entre eventos, 

inclusive entre diferentes territórios. Têm vantagens adicionais na facilidade de cálculo, no 

estabelecimento de três parâmetros fundamentais de caracterização dos eventos (intensidade, 

duração, e magnitude), e na elevada operacionalidade em sistemas de monitorização, de alerta, e de 

redução e mitigação de impactos. No entanto, têm algumas limitações importantes que importa ter 

em conta na sua utilização. No caso do índice de magnitude, ao basear-se na percentagem da 

precipitação normal e na duração, fica cativo duma informação do tipo pontual, e de critérios 

arbitrários na definição quer da escala temporal e espacial de análise, quer do início e fim dos 

eventos. No caso do índice de intensidade do desastre a principal dificuldade prende-se com a 

estimativa e cálculo das perdas económicas, quer directas quer indirectas, causadas pelas Secas. 

Existem muitos outros índices utilizados na identificação e caracterização dos eventos de 

Seca, os quais têm sido objecto de numerosos estudos metodológicos, conforme referido no início 

do presente sub-capítulo (3.2). Neste trabalho, de âmbito territorial aplicado, importa sobretudo 

reter que os diferentes índices respondem a objectivos distintos, em função dos quais devem ser 
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escolhidos e utilizados. A utilização complementar de vários índices pode por sua vez ser útil para a 

validação dos resultados obtidos. 

4. Quadro Prospectivo da Ocorrência de Secas 

4.1. Directrizes de evolução e alteração climática 

regional 

O clima é um sistema dinâmico em permanente evolução. Quaisquer alterações neste sistema 

devem ser analisadas a uma determinada escala temporal, e a outra espacial, das quais dependem a 

própria natureza e dimensão dos resultados. No âmbito do presente trabalho, importa considerar 

algumas tendências climáticas recentes, postas em evidência pela comunidade científica no âmbito 

das chamadas alterações climáticas. 

A recorrência dos períodos de Seca no Algarve ao longo não só do curto período numérico 

disponível (desde 1895), mas também do período descritivo analisado (séc. XII-XIX), indicam que 

estes eventos são parte integrante do clima regional à escala temporal utilizada. Sobre esta base, as 

principais tendências de evolução climática disponíveis para a região, pese embora o grau de 

incerteza das modelações utilizadas, apontam genericamente para um aumento da frequência e 

severidade dos períodos de Seca (IPCC, 2007; LEHNER et al., 2006). Aliás, a maior parte dos 

estudos realizados a nível europeu confluem para um agravamento dos eventos de Seca 

relativamente mais pronunciado no Sul Mediterrânico, havendo inclusivamente trabalhos que 

apontam especificamente o Sudoeste Ibérico como a área onde esta alteração poderá ser mais 

intensa, como exemplificado na Figura II-28. 
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Figura II-28. Alteração dos períodos secos e seu impacto na ocorrência potencial de Secas a 

nível regional (ESPON, 2007) 

Esta tendência deve-se em primeiro lugar à tendência clara para um aumento da temperatura, 

da insolação, e da concentração da precipitação, o que gera maiores níveis de evapotranspiração e de 

escoamento directo para o mar, reduzindo assim a oferta útil de água. 
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Já os cenários relativos aos quantitativos totais de precipitação não são clarificadores. As 

tendências são muito ligeiras e o seu sinal varia de acordo com as séries utilizadas, e com o período 

temporal de referência (obviamente, apenas à escala temporal do período numérico, já que em 

absoluto, todas as tendências variam de sinal em função da sua escala temporal). No entanto, é 

significativo que a maior parte dos cenários regionais apontem para uma redução da precipitação na 

Europa mediterrânica ocidental, e sobretudo para um aumento na irregularidade e concentração da 

sua distribuição sazonal. 

Todas estas tendências são reforçadas pelas séries obtidas ao longo das últimas décadas, 

nomeadamente no que diz respeito ao aumento das temperaturas, sendo de destacar as mínimas em 

geral, e as máximas absolutas (em geral inseridas em vagas de calor), sobretudo nos meses de 

Primavera e Verão. Também parece ser notório o aumento da irregularidade na distribuição sazonal 

e interanual da precipitação, com uma crescente alternância de períodos secos muito prolongados e 

de períodos chuvosos muito curtos e intensos. Neste contexto, há que referir a diminuição verificada 

na precipitação de Primavera, e sobretudo de Março, à semelhança do que se verifica em todo o Sul 

da Península Ibérica (ROXO, 1994). 

Estas tendências conformam uma crescente bipolarização sazonal, entre uma estação seca e 

quente, e uma outra húmida e fresca (irregularmente chuvosa), esbatendo progressivamente as 

estações intermédias (Outono e Primavera) do calendário astral – um processo que se pode 

denominar de “tropicalização climática regional”, numa região cujo clima é já na actualidade 

marcado por diversas características sub-tropicais. 

No contexto das Secas, as alterações climáticas podem ter um significado muito importante, 

que vai decididamente para além da redução da oferta bruta de água. Este facto prende-se, em 

primeiro lugar, com o efeito de ampliação desse défice de precipitação ao nível do escoamento 

gerado. Segundo o cenário de AYALA CARCEDO (2003) para a região vizinha e climaticamente 

próxima da Andaluzia, baseado numa redução de 15% da precipitação e num aumento da 

temperatura média de 2,5ºC para o horizonte de 2060, a bacia do Guadiana poderia sofrer uma 

redução de caudais da ordem dos 23%, e a do Guadalquivir 34%. 

Mais do que estes valores médios, importa conhecer a evolução na distribuição destes 

parâmetros ao longo do ano, e de ano para ano. Segundo uma análise estatística apresentada no 

Plano Hidrológico da Bacia do Guadiana Espanhol, para a estação hidrométrica de Badajoz, numa 

previsão para 2012 efectuada com base nos caudais anuais do período 1946-84, para além da 

redução do caudal médio anual, será também observável (SERRA, 2000). 
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• Uma redução ainda mais significativa da mediana e dos quantis inferiores (25 e 10%), o que 

significa um extraordinário aumento no número de anos considerados secos e muito secos; 

• Um acréscimo do coeficiente de variação, sinal da crescente dispersão dos valores face à média; 

• Um forte aumento na assimetria positiva dos histogramas de frequência, significando uma 

concentração dos caudais anuais nas classes de valores reduzidos, mas também a persistência de 

classes de valores elevados. 

Alguns dos principais valores mencionados são representados na Figura II-29 a título de 

referência, pois embora o Guadiana não seja uma origem de água directa para os principais sistemas 

de abastecimento existentes no Algarve, estes valores são indicativos de um referencial geográfico 

muito próximo e semelhante. 

 

 

Figura II-29. Parâmetros estatísticos do caudal anual do Rio Guadiana para a estação 

hidrométrica de Badajoz (adaptado de SERRA, 2000) 

A este efeito ampliado na esfera hidrológica, há que juntar outros factores que concorrem 

para uma eventual redução da oferta útil disponível, nomeadamente o aumento do consumo dos 

regadios (devido ao aumento da transpiração biológica e da evaporação directa do solo), e o 

aumento da evaporação directa a partir dos planos e linhas de água, que segundo alguns autores 

pode atingir os 40% (MORAL, 2005). Há ainda que ter em conta, no contexto regional do Algarve, a 

diminuição do escoamento devido à crescente florestação nas cabeceiras das linhas de água 
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(GALLART, 2001), apesar desse efeito ter sido contrariado nos últimos anos pela devastação 

causada pelos grandes incêndios, nomeadamente em 2003 e 2004. 

Por fim importa considerar que, no actual contexto, seja ele de alterações climáticas ou 

“apenas” de elevada variabilidade climática, a utilização de métodos estatísticos na caracterização da 

ocorrência de Secas está limitada, pelo simples facto de estas se constituírem como um extremo 

estatístico de elevada incerteza. Embora se esteja no campo das previsões, parece contudo claro que 

todas as tendências se conjugam no sentido de uma redução das disponibilidades hídricas na região 

do Algarve, e por isso de um aumento do risco de Seca. 

4.2. Potencial de previsão e antevisão 

Tendo em conta a escala temporal dos eventos de Seca, o papel desempenhado pelas 

previsões meteorológicas na sua mitigação parece ser pouco relevante. O actual alcance temporal 

destas não ultrapassa, com algum rigor, os dez dias, pelo que a sua utilidade fica restrita sobretudo 

ao sector agrícola, em que o ritmo e timing da ocorrência de precipitação pode ser crucial para 

determinadas culturas em momentos precisos. 

As previsões de escala sazonal (entre um e três meses) têm no entanto sofrido uma 

significativa evolução nos últimos anos, graças à crescente sofisticação dos modelos globais de 

circulação e ao conhecimento aprofundado sobre as teleconexões entre diversos fenómenos e 

variáveis oceânicas, terrestres e atmosféricas. Embora as previsões resultantes sejam probabilísticas e 

apresentem uma fiabilidade e precisão espacial relativamente reduzidas, os progressos alcançados 

permitem esperar que as previsões sazonais se tornem uma importante e poderosa ferramenta em 

vários domínios, incluindo o da previsão da ocorrência de anomalias de precipitação que estão na 

origem das Secas. 

Os avanços verificados ao nível da previsão meteorológica sazonal permitem actualmente ao 

Centro Europeu de Previsão Meteorológica a Médio Prazo (ECMWF – European Centre for Medium 

Range Weather Forecast), de que o Instituto de Meteorologia Português é membro, apresentar 

regularmente previsões a três meses do sinal, positivo ou negativo face aos valores médios 

esperados, relativamente à temperatura e à precipitação. No entanto, como a fiabilidade destas 

previsões é ainda relativamente reduzida, a sua aplicabilidade na mitigação e prevenção de impactos 

das Secas é ainda algo restrita. 
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Apesar destas limitações, as previsões sazonais apoiam-se no recente desenvolvimento 

científico de trabalhos que correlacionam a ocorrência de precipitação com determinados padrões de 

circulação atmosférica (como a Oscilação do Pacífico Sul - ENSO33, e a Oscilação do Atlântico 

Norte - NAO), com resultados significativos para o Mediterrâneo Ocidental e Península Ibérica 

(TRIGO et al., 2004; VICENTE-SERRANO, 2005). Esta correlação positiva tem vindo a ser 

utilizada no desenvolvimento de modelos estatísticos (GÁMIS-FORTIS et al., 2002; RODRIGUEZ-

FONSECA e CASTRO, 2002; SANTOS et al., 2005) e dinâmicos de previsão sazonal da 

precipitação para a Europa, esperando-se importantes progressos nos próximos anos. Algumas 

aplicações deste tipo de previsões sazonais têm já sido utilizadas com resultados positivos, sobretudo 

em contextos geográficos específicos onde os modelos apresentam resultados relativamente fiáveis 

(ex. BADER et al., 2003). 

Paralelamente, têm vindo a ser desenvolvidos alguns métodos especificamente aplicados à 

previsão da evolução de Secas, de que são exemplo a utilização combinada de modelos loglineares e 

cadeias de Markov (PAULO et al., 2005) , que permite antever a mudança de classe de um evento de 

Seca, ou o uso de teleconexões como a ENSO com índices como o Keetch–Byram Drought Index 

(BROLLEY et al., 2007), utilizado na monitorização do risco de incêndios florestais nos EUA. 

Este é, portanto, um campo fundamental do conhecimento actual ao nível da gestão do 

risco, pelo que a sua evolução deve ser acompanhada e progressivamente integrada nos sistemas de 

monitorização e informação. 

                                                 
33 - Do acrónimo inglês El Niño South Oscillation, conhecida abreviadaente por El Niño. 
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III Capítulo III – VULNERABILIDADE 

REGIONAL À SECA 

1. Balanço Hídrico e Oferta Útil de Água 

2. Análise da Procura de Água 

3. Articulação entre Oferta e Procura 

4. Identificação e Avaliação de Impactos: a Seca de 2004-06 
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Seguindo a metodologia apresentada no início deste trabalho (Capítulo I, ponto 3.3), este 

Capítulo parte da oferta bruta de água (a precipitação), caracterizada no Capítulo anterior (II) com 

enfoque nos períodos de carência (as Secas), para uma avaliação da oferta útil (a água efectivamente 

disponível). Esta avaliação baseia-se na análise do balanço hídrico regional e suas componentes, 

centrando a sua atenção nas principais formas de acumulação da água a partir das quais ela se torna 

utilizável (recursos subterrâneos e superficiais). 

Procede-se em seguida à análise da procura regional de água, partindo da procura bruta 

determinada pela ocupação do território, para a procura útil resultante do estabelecimento das 

diversas actividades humanas, e das características sectoriais de cada uma em termos de necessidades 

e utilização da água. 

Num terceiro ponto, as componentes de oferta e procura são cruzadas, através da 

caracterização dos sistemas de captação, distribuição e utilização da água que as ligam, e das 

limitações e restrições impostas pelas Secas a esses sistemas. 

Estas restrições vão afectar as diversas actividades sociais e económicas instaladas, sob a 

forma de impactos. Com base no caso de estudo da Seca de 2004-06, este Capítulo termina com a 

identificação e avaliação dos seus impactos na região, classificando-os quanto à sua natureza e 

severidade, e estabelecendo assim um quadro regional da vulnerabilidade à Seca no Algarve. 

1. Balanço Hídrico e Oferta Útil de Água 

1.1. Balanço hídrico regional 

A precipitação, componente central do ciclo da água e principal variável da análise efectuada 

no capítulo anterior, não é utilizável pela sociedade na sua totalidade. O ciclo da água evidencia que 

uma parte importante e significativa da água que atinge a superfície terrestre sob a forma de 

precipitação, fica indisponível devido às componentes de evaporação e evapotranspiração. A 

restante água escoa pela superfície ou infiltra-se no solo e subsolo, onde por sua vez pode continuar 

a escoar (ex. LENCASTRE e FRANCO, 1992). Assim, na sua forma mais simples pode representar-

se o ciclo da água da seguinte forma: 
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(4) P – EVR = E = R + G 

Em que: 

P – precipitação 

ET – evapotranspiração real 

E – escoamento total 

R – escoamento superficial 

G – escoamento subterrâneo 

Refira-se no entanto que esta equação apenas tem significado no âmbito duma análise em 

regime permanente como a que se utiliza no presente trabalho, no qual se assume que a variação de 

armazenamento na região a longo prazo é igual a zero – ou seja, em que as entradas e saídas tendem 

para um equilíbrio34. Na realidade, esta tendência de equilíbrio é composta por numerosas variações 

e desequilíbrios temporais que só são identificáveis a partir duma análise em regime transitório (tal 

como utilizado nos trabalhos de hidrogeologia que servem de base ao Quadro III-3, que se 

apresenta mais adiante). 

Em hidrologia admite-se normalmente que, para uma determinada região, o escoamento 

anual médio dado pela equação (4) corresponde às disponibilidades brutas de água, subtraindo assim 

a evapotranspiração real ao conceito de “oferta bruta” (precipitação), conforme assumido no 

presente trabalho, para fins analíticos. No entanto, apenas a água que se acumula à superfície nos 

corpos de água, no solo onde seja utilizável pelas plantas, e em profundidade armazenada nos 

aquíferos, fica potencialmente disponível para utilização humana – o conjunto destas 

disponibilidades hídricas utilizáveis pode por isso ser considerado como a “oferta útil”, ou seja, a 

água potencialmente explorável pelas actividades humanas, sejam elas a rega de culturas agrícolas, o 

abastecimento doméstico e industrial, a produção hidroeléctrica, ou outros usos definidos pela 

procura. 

A diferença quantitativa entre estes dois conceitos, oferta bruta e oferta útil, deve-se a uma 

série de outras componentes que integram o ciclo da água em toda a sua complexidade real, entre as 

quais se destacam a água acumulada no solo (proporcionalmente reduzida mas determinante para as 

funções ecológicas e de produção agrícola, pecuária e florestal), e o escoamento de água 

directamente para o mar. Esta componente, no Algarve e à semelhança de grande parte das regiões 

litorais mediterrânicas, representa a maior parte do escoamento total, devido ao reduzido tempo de 

                                                 
34 - Conforme expresso matematicamente pelo princípio da continuidade da equação de Laplace (CUSTODIO e 
LLAMAS, 1983). 
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concentração das bacias hidrográficas que integram a região – ou seja, o tempo necessário para que 

uma gota de água caída no ponto mais afastado da bacia chegue à secção de saída é muito curto, 

sendo no Algarve invariavelmente inferior a 24 horas (Quadro III-1). 

 

Quadro III-1. Tempo de concentração das bacias hidrográficas das Ribeiras do Algarve 

(MONTEIRO, 2006) 

Secção de saída Tempo de concentração (h) 

Galeria da Ribeira de Monchique 0.9 

EH Coiro da Burra 4.0 

EH Vidigal 4.2 

EH Bravura 4.9 

Ponte EN 125 sobre Rio Seco 6.1 

Ribeira de Seixe em Odeceixe 10.3 

EH Bodega 12.6 

Ponte a jusante de S. Marcos da Serra 13.1 

Foz do Rio Gilão 14.8 

EH Monte dos Pachecos 17.4 

Ponte da EN 124 sobre Ribeira de Odelouca 20.7 

 EH – estação hidrográfica 

 

A oferta bruta de água pode ser calculada de forma agregada enquanto balanço hídrico 

regional, mas no caso específico do Algarve deve ser geograficamente subdividida em duas partes: a 

parte gerada nas bacias hidrográficas endógenas (Ribeiras do Algarve e margem direita do Guadiana 

a Sul do Vascão), e as afluências exógenas da bacia do Rio Guadiana. Neste último caso, o input 

corresponde ao volume de água que atravessa a secção do Guadiana na confluência com o Rio 

Vascão, fronteira administrativa e hidrológica da região. Este volume é na maior parte dos casos 

desprezado, apesar da sua importância quantitativa, visto que se encontra meramente em trânsito 

para o mar, não havendo qualquer aproveitamento directo digno de registo. O balanço hídrico é 

então calculado com uma base territorial definida em função das unidades hidrográficas, a partir das 

várias componentes do ramo terrestre do ciclo hidrológico regional, exprimindo-se de forma 

simplificada de acordo com a equação (4) apresentada anteriormente. 

Os principais valores de referência utilizados no estudo dos recursos hídricos da região 

baseiam-se sobretudo em dois trabalhos do início da década de 80: a Monografia Hidrológica do 
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Algarve, publicada pela antiga Direcção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos 

(LOUREIRO e NUNES, 1980), e o relatório do Projecto Algarve, promovido no âmbito do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (TRAC, 1981) e publicado conjuntamente 

pela UNESCO e pela referida Direcção-Geral (DGRAH). 

O valor da precipitação média anual regional estimado no primeiro (653mm) continua na 

base do quadro-resumo de valores apresentados em seguida (Quadro III-2), embora existam 

actualmente metodologias que permitem melhorar significativamente a análise da distribuição 

espacial das variáveis climáticas. Um importante avanço foi dado recentemente com a análise 

espacial da precipitação realizada por NICOLAU (2002). Com uma resolução espacial de 1km², a 

autora produziu mapas de precipitação para todo o território continental português, a partir de 

algoritmos preparados para aplicar técnicas geo-estatísticas que utilizam variáveis auxiliares 

determinantes, como é nomeadamente o caso da altimetria. Este avanço permitiu por sua vez 

actualizar o cálculo do escoamento anual médio, tendo sido aplicado especificamente à recarga dos 

aquíferos no Algarve, em VIEIRA e MONTEIRO (2003). 

Apresentam-se na Figura III-1 e no Quadro III-2 as principais variáveis que integram o 

cálculo do balanço hídrico regional, e recorda-se que estes valores se referem aos cerca de 5400 km² 

do “Algarve hidrológico”, que inclui as margens esquerda do Rio Vascão e direita das Ribeiras de 

Seixe e de Odelouca, integradas administrativamente na região Alentejo (a região administrativa do 

Algarve tem apenas cerca de 5070 km²). 

 

Quadro III-2. Estimativas dos principais parâmetros do balanço hídrico regional 

(LOUREIRO e NUNES, 1980; TRAC, 1981) 

Parâmetro Fonte Observações hm³/ano 

P – Precipitação LOUREIRO e NUNES, 1980 Valor médio=653mm 3.500 

EVR – 
Evapotranspiração real 

LOUREIRO e NUNES, 1980 Valor médio=403mm 2.500 

E - Escoamento total LOUREIRO e NUNES, 1980 P – EVR 1.000 

R – Escoamento 
superficial 

TRAC, 1981  600-830 

Gl – Esc. subterrâneo / 
“litoral” 

TRAC, 1981 1700km² oral sedimentar 
Cenozóica 

170-340 

Gs – esc. subterrâneo / 
“serra” 

- 3700km² maciço antigo 
Paleozóico 

0-60 
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Figura III-1. Ciclo hidrológico regional simplificado (adaptado de MONTEIRO, 2006) 

A partir da análise do Quadro III-2, pode verificar-se que os valores de escoamento 

apresentam um intervalo de variação significativo, havendo apenas estimativas de escoamento 

subterrâneo para a Orla Sedimentar Mesocenozóica, com base em trabalhos aplicados 

individualmente a cada aquífero (e cuja metodologia e resultados se apresentam mais adiante, no 

Quadro III-3). 

Estes aquíferos caracterizam-se por uma permeabilidade bastante elevada, mas igualmente 

variável. Já anteriormente, diversos estudos realizados (ALMEIDA, 1985; ALMEIDA et al., 2000; 

ANDRADE, 1989; MONTEIRO et al., 2003b; OLIVEIRA, 2003; VIEIRA e MONTEIRO, 2003), 

nomeadamente para o principal aquífero regional (Querença-Silves), apontavam para valores de 

recarga entre os 5 e os 65% da precipitação, de acordo com as litologias aflorantes. Outro trabalho 

mais recente (MONTEIRO et al., 2007), realizado com o objectivo de avaliar a sustentabilidade do 

regime de exploração do aquífero Querença-Silves (o mais importante da região), aponta para um 

valor de 37.6% da precipitação total que contribui para a recarga profunda do aquífero, ao 

considerar os eventuais e raros episódios chuvosos ocorridos no quadrimestre seco (Junho-

Setembro) como negligenciáveis. O estudo considera portanto que, durante este período, a 

precipitação ocorrida serve apenas para preencher a capacidade de campo dos solos, não ficando 

disponível para a recarga dos sistemas aquíferos. 

Com base nestas taxas de infiltração, diferenciadas segundo as litologias aflorantes e a 

tipologia dos materiais à superfície, o valor médio anual de escoamento subterrâneo na Orla 
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Sedimentar pode atingir os 342 hm³, sendo que destes apenas 216 hm³ constituem a recarga dos 17 

aquíferos com significado regional actualmente identificados (ver Quadro III-3 mais adiante). 

Os valores de escoamento subterrâneo no Maciço Antigo, datado do Paleozóico e onde 

predominam xistos e grauvaques permeáveis apenas nas áreas de fracturação, são frequentemente 

desprezados dada a sua reduzida utilização. Em TRAC (1981), se esse valor for deduzido a partir das 

diferenças entre o escoamento total e o subterrâneo na Orla Sedimentar, tem-se um valor indicativo 

que oscila entre 0 e 60 hm³/ano. No entanto, estimativas feitas recentemente (CHAMBEL, 1999) 

para os xistos e grauvaques da chamada Zona Sul Portuguesa, com litologias semelhantes às 

dominantes na Serra Algarvia, apontam para uma taxa de infiltração que oscila entre 7 e 15% da 

precipitação total. Com base nestas estimativas, o valor do escoamento subterrâneo deveria ser 

aproximadamente de 168 a 360 hm³/ano, valor assinalável que deve merecer especial atenção em 

futuros estudos regionais deste tipo. 

1.2. Oferta útil de água 

Como já foi referido anteriormente, a oferta útil de água corresponde apenas aos volumes 

acumulados à superfície nos corpos de água, no solo onde for utilizável pelas plantas, e em 

profundidade nos aquíferos. Na prática, e excluindo a água que é directamente utilizada pelas 

plantas, esta oferta útil corresponde no Algarve à agua que se acumula nos aquíferos (em 

profundidade) e nas albufeiras (a superfície). De facto, dos cerca de 1000 hm³/ano de escoamento 

superficial e subterrâneo (ver Figura III-1 e Quadro III-2), apenas uma parte se vai acumular, retido 

em massas de água através das quais fica potencialmente disponível para aproveitamento humano. 

Estima-se que a capacidade de regularização anual média das cinco grandes albufeiras 

actualmente existentes ronde os 170 hm³/ano (INAG, 1995)35, e a recarga anual dos principais 

aquíferos os 216 hm³/ano (MONTEIRO, 2005). Assim, apenas cerca de 39%36 do escoamento total 

corresponde à recarga efectiva das massas de água que constituem grande parte da oferta útil de água 

na região (Quadro III-3). Apesar disso, importa aqui recordar que uma parte do escoamento 

subterrâneo ocorre fora dos 17 aquíferos referidos, constituindo a recarga de origens subterrâneas 

                                                 
35 - Para uma capacidade total de aproximadamente 267 hm³. 

36 - Cerca de 170 hm³ nas albufeiras + 216 hm³ nos aquíferos = 386 hm³ (cerca de 39% em 1000 hm³/ano). 
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ainda pouco conhecidas (mas que não deixam por isso de ser utilizadas), sugerindo assim que a 

recarga de aquíferos e albufeiras possa ser globalmente superior a 40%, no conjunto da região. 

 

Quadro III-3. Distribuição do escoamento total no Algarve (LOUREIRO e NUNES, 1980; 

TRAC, 1981; INAG, 1995; MONTEIRO, 2005) 

Componente Valor (hm³/ano) Valor (%) 

Escoamento total 1000 100 

Escoamento subterrâneo no Maciço Antigo 168-360 17-36 

     Recarga aquíferos indiferenciados ? ? 

Escoamento subterrâneo na Orla Sedimentar 170-342 17-34 

     Recarga 17 aquíferos (A) 216 22 

Escoamento superficial 298-662 30-66 

     Recarga 5 albufeiras (B) 170 17 

Oferta útil (A+B) 386 39 

 

Em termos gerais, a maior parte dos recursos hídricos disponíveis para uso humano na 

região estão concentrados, em primeiro lugar, nos aquíferos da Orla Sedimentar, e em segundo lugar 

nas albufeiras construídas na área menos permeável da serra algarvia. Os primeiros integram a oferta 

bruta regional, tornada útil através de sistemas de extracção, elevação e bombagem, quer perfurados 

(os chamados “furos”, geralmente profundos e de pequeno diâmetro) quer escavados (caso da maior 

parte dos sistemas tradicionais, em que se incluem os poços e as noras, menos profundos e de maior 

diâmetro). As albufeiras integram a oferta útil, tendo sido criadas artificialmente sobre algumas das 

linhas de água da região com maior produtividade hidráulica (as quais integram, previamente a 

qualquer aproveitamento humano, a oferta bruta regional). 

Tendo em conta que é fundamentalmente nestas duas origens que assenta a oferta útil actual 

na região, ambas são em seguida analisadas de forma detalhada, com base no pressuposto dessa 

mesma oferta ser simultaneamente causa e consequência da procura regional de água (a qual será 

analisada mais adiante, no sub-capítulo 2). De facto, esta procura foi-se progressivamente 

estabelecendo na região através da ocupação humana do território e das diversas actividades 

económicas nele implantadas, as quais, obviamente, não foram alheias às disponibilidades hídricas 

existentes. Esta articulação histórica entre oferta e procura criou um balanço que foi sendo moldado 

quer por factores naturais quer por factores antrópicos, e cujo maior ou menor equilíbrio está na 
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base da vulnerabilidade da sociedade regional aos eventos de Seca, e logo, de uma maior ou menor 

severidade dos seus impactos. 

Importa ainda acrescentar, no âmbito da oferta útil de água, que esta pode estar limitada 

devido a problemas de degradação qualitativa. De facto, a água armazenada nos corpos de água 

superficiais e nos aquíferos só é utilizável se possuir as propriedades físico-químicas que garantam os 

níveis de qualidade exigidos para o seu uso, o que geralmente (e sobretudo no caso das albufeiras) só 

é assegurado após tratamento nas Estações de Tratamento de Águas (ETA’s). Assim, para além dos 

aspectos quantitativos necessários à viabilidade da sua exploração, os corpos de água necessitam de 

possuir uma qualidade mínima, ou serem passíveis de tratamento que garanta esse limiar. Estes 

limiares variam bastante conforme o uso a que se destina a água – são relativamente abertos e na 

maior parte das vezes até ignorados, quando toca à sua utilização para rega, sendo bastante restritos 

e exigentes quando se destina a consumo público (água potável). Em qualquer dos casos, a 

degradação da qualidade dos recursos hídricos pode levar à sua inutilização, ou ao seu tratamento 

caso existam infraestruturas adequadas, o que de qualquer forma conduz a um acentuado aumento 

do custo da sua utilização37. 

1.2.1. Recursos subterrâneos 

Parte da água que se infiltra no solo circula e ocupa espaços vazios entre as formações 

geológicas (os aquíferos), onde se acumula, possibilitando o seu aproveitamento humano. Estes 

aquíferos podem ser confinados ou livres, consoante o escoamento se processe entre superfícies 

impermeáveis, ou “(…) o nível da água nele contida coincida com o nível atingido num furo de 

observação” (LENCASTRE e FRANCO, 1992, p. 195). São igualmente variáveis a morfologia, 

litologia, e condições de fronteira de cada aquífero, bem como as condições de comunicação entre 

vários aquíferos, e entres estes e a superfície (nomeadamente com as linhas de água), aspectos que 

condicionam fortemente o seu balanço quantitativo. Em qualquer dos casos, o conhecimento 

existente deste balanço e de outras características dos aquíferos está sujeito aos métodos 

necessariamente indirectos de observação e monitorização, o que sendo uma limitação, deve 

igualmente ser um motivo de precaução na sua gestão (ALMEIDA et al., 2000). 

                                                 
37 - São exemplo disto alguns dos problemas surgidos com a qualidade da água para abastecimento público no Algarve, 
nomeadamente a partir dos aquíferos da Campina de Faro e da Luz de Tavira, no final da década de 90 (STIGTER, 
2005). 
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No Algarve, os sistemas aquíferos com expressão regional actualmente identificados são 17, 

conforme se apresenta na Figura III-2. 

 

 

Figura III-2. Identificação dos 17 sistemas aquíferos com expressão regional e dos 

piezómetros seleccionados (adaptado de ALMEIDA et al., 2000) 

São sistemas localizados nas litologias Meso-Cenozóicas da região, que à superfície 

correspondem, grosso modo, ao barrocal e litoral. À excepção do aquífero de Monte Gordo, situado 

em depósitos quaternários dunares, todos os restantes assentam em rochas carbonatadas, 

constituindo-se como aquíferos cársicos. As principais formas de recarga destes sistemas aquíferos 

são: 

• A infiltração directa da precipitação (e indirecta dos excedentes de rega) nas formações 

carbonatadas e carsificadas aflorantes, altamente permeáveis; 

• A infiltração a partir das linhas de água influentes que atravessam e alimentam aquelas formações 

geológicas (sendo que as mesmas linhas de água se podem tornar efluentes dos sistemas 

aquíferos noutros locais, constituindo-se então como pontos de descarga); 
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• A transferência subterrânea de água entre diferentes aquíferos. 

Os mesmos sistemas têm por principais saídas: 

• As descargas submarinas para o mar; 

• As descargas naturais em nascentes (que vão alimentar as linhas de água); 

• As descargas naturais no leito das linhas de água (que ocorrem, como referido anteriormente, 

quando o nível piezométrico intersecta a superfície topográfica); 

• As extracções de água a partir de diversos tipos de captações instaladas (furos e poços). 

Apesar do elevado grau de incerteza face ao funcionamento hidráulico destes sistemas, o 

actual estado de conhecimento dos mesmos tem progredido de forma notável, principalmente 

devido aos contributos do trabalho de ALMEIDA et al. (2000), da base de dados hidrogeológica e 

trabalhos de campo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

(CCDRA), e dos diversos trabalhos de investigação em curso no meio académico – nomeadamente 

os que, utilizando um conjunto de modelos matemáticos de escoamento, permitiram aprofundar o 

conhecimento existente sobre alguns destes sistemas aquíferos38, e estudar a sua possível aplicação 

para optimizar a gestão da água no Algarve (MONTEIRO e COSTA, 2004; MONTEIRO et al., 

2003b; MONTEIRO et al., 2007; VIEIRA e MONTEIRO, 2003). 

Com base nestes trabalhos, os resultados obtidos por modelação apontam para um aumento 

das estimativas dos valores de recarga que, num dos casos, é 33% superior ao valor anteriormente 

proposto. Apresenta-se uma síntese desses resultados no Quadro III-4, sendo que estes se devem 

analisar, no que respeita à recarga, tendo em conta o facto de dizerem respeito a um ano hidrológico 

médio (para o período de referência 1959-90). Quanto aos valores de extracção de água, são 

indicativos pois consideram os valores médios de rega indicados por ALMEIDA et al. (2000). Estes 

valores foram no entanto actualizados, de forma a ter em conta os volumes de água captados nestes 

sistemas aquíferos pelos campos de golfe actualmente em actividade no Algarve (MARTINS, 2004). 

Da análise do Quadro III-4 destaca-se também o facto de, apesar da incerteza existente no 

que toca às transferências entre aquíferos, apenas um dos aquíferos apresentar um balanço negativo 

entre extracções e recarga – a Campina de Faro, onde adicionalmente se verificam graves problemas 

de contaminação (STIGTER, 2005), o que levou inclusivamente à sua classificação como Zona 

Vulnerável no âmbito da Directiva Nitratos (MADRP / MCOTA, 2003). 

                                                 
38 - Nomeadamente a nível da geometria, condições de fronteira, balanço hidrológico, distribuição espacial e evolução 
temporal de variáveis de estado e parâmetros hidráulicos. 
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Quadro III-4. Relação entre recarga e volume de exploração anual médio dos principais 

sistemas aquíferos do Algarve (MONTEIRO, 2005) 

Sistema Aquífero 
Área 

(km2) 

Recarga 

(hm³) 

Extracções 

(hm³) 

Balanço 

(hm³) 

Extracção/ 

Recarga (%) 

Covões 23 6.0 1.0 5.0 16.7 

Almádena - Odeáxere 64 17.0 2.6 14.4 15.3 

Mexilhoeira Grande - Portimão 52 10.0 2.5 7.5 25.0 

Ferragudo - Albufeira 117 10.0 7.3 2.7 73.0 

Querença - Silves 317 93.0 27.8 65.2 29.9 

Albufeira - Ribeira de Quarteira 55 10.0 3.5 6.5 35.0 

Quarteira 81 15.0 9.5 5.5 63.3 

S. Brás de Alportel 34 5.5 1.0 4.5 18.2 

Almansil - Medronhal 23 6.5 1.0 5.5 15.4 

S. João da Venda - Quelfes 113 9.0 3.0 6.0 33.3 

C. Cevada - Qtª J. de Ourém 5 2.0 1.0 1.0 50.0 

Campina de Faro 86 8.3 12.0 -3.7 144.6 

Peral - Moncarapacho 44 10.0 1.5 8.5 15.0 

Malhão 12 3.0 0.5 2.5 16.7 

Luz de Tavira 28 4.8 3.0 1.8 62.5 

S. Bartolomeu 11 3.0 1.0 2.0 33.3 

Monte Gordo 10 3.0 - 3.0 - 

TOTAL 1075 216.1 62.4 153.7 36.2 

 

Entre os restantes aquíferos, apenas três apresentam um balanço entre extracção e recarga 

superior a 50%: Ferragudo-Albufeira, Quarteira, e Luz de Tavira (também classificado ao abrigo da 

Directiva Nitratos – MAOTDR / MADRP, 2005). No entanto, “(…) a existência de balanços 

positivos de extracção/recarga para um dado regime de exploração associado a uma captação ou 

conjunto de captações num determinado sistema aquífero, não garante, por si só, a ausência de 

riscos de degradação quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos. Entre muitos outros exemplos, 

cita-se a possibilidade da inversão de gradientes poder originar alterações no regime de 

transferências entre águas superficiais e subterrâneas com consequências negativas de vários tipos” 

(MONTEIRO, 2005, p. 5). 
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Acresce que estes são valores médios anuais, quando na realidade os aquíferos estão sujeitos 

a importantes variações temporais decorrentes quer da alternância entre as estações seca e húmida, 

quer da irregularidade dos regimes de precipitação e escoamento à superfície, quer ainda de 

oscilações no seu próprio funcionamento hidráulico. Ora esta variabilidade dos níveis de 

armazenamento condiciona fortemente a sua exploração. Embora cada aquífero possua as suas 

especificidades hidráulicas, todos reflectem (em maior ou menor grau) a ocorrência de condições 

extremas como as Secas no regime pluviométrico, conforme evidenciado pela Figura III-3. 

 

 

Figura III-3. Evolução dos níveis piezométricos (em metros) em 17 piezómetros 

seleccionados (a partir de SNIRH39; legenda e localização dos aquíferos na Figura III-2) 

Para a elaboração desta Figura foram seleccionadas as 17 séries de piezometria mais longas e 

completas, entre as numerosas séries disponibilizadas pelo SNIRH, localizadas em 8 dos 17 

                                                 
39 - http://snirh.pt/  
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aquíferos regionais identificados, e ainda uma captação localizada na Orla Sedimentar indiferenciada. 

A localização dos piezómetros seleccionados está representada na Figura III-2. 

A Figura III-3 revela, em primeiro lugar, o comportamento diferenciado dos diferentes 

piezómetros seleccionados, podendo distinguir-se, numa análise mais cuidada, os períodos de Seca 

do início da década de 80 (apesar da limitação de dados disponíveis), de meados da década de 90 

(com fortes efeitos cumulativos de 1990 a 1996), da transição do século (entre 1998 e 2001), e de 

2004-06. A evolução dos níveis piezométricos evidencia o carácter cumulativo e retardado destes 

níveis face à precipitação ocorrida, mas expõe igualmente o comportamento diferenciado dos vários 

aquíferos, assim como de diferentes sectores e captações de um mesmo aquífero, conforme se 

representa na Figura III-4 para o aquífero de Querença-Silves. Só um conhecimento aprofundado 

dos processos hidráulicos que ocorrem em cada um dos aquíferos permite tirar ilações específicas 

sobre os efeitos de cada período de Seca nas suas disponibilidades hídricas. 

 

 

Figura III-4. Evolução diferenciada do nível piezométrico mensal em duas captações do 

aquífero Querença-Silves (a partir de SNIRH40) 

                                                 
40 - http://snirh.pt/  
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No que toca às captações de água subterrânea, importa ainda referir que a fracção destas cuja 

construção foi devidamente ponderada, com base num projecto de dimensionamento 

hidrogeológico adequado, é irrisória na generalidade da região (e à semelhança do que ocorre em 

todo o País). Este problema tem vindo aliás a agravar-se, ou seja, há actualmente menor número de 

sondagens cuja perfuração e posterior transformação em captação é devidamente projectada, do que 

havia proporcionalmente nas primeiras décadas em que as empresas dedicadas a esta actividade 

começaram a trabalhar em Portugal. De facto, devido ao surgimento de centenas de empresas de 

construção de furos com baixa ou nula capacidade de aplicação de métodos de dimensionamento de 

captações devidamente fundamentados, é cada vez maior a proporção de captações de água 

subterrânea deficientemente implantadas. Existe assim uma contracorrente relativamente ao cada 

vez maior número de contribuições científicas acerca das propriedades hidrogeológicas dos 

principais sistemas aquíferos do Algarve (MONTEIRO, 2005). 

1.2.2. Recursos superficiais 

A rede hidrográfica do Algarve é constituída pelo troço internacional inferior do rio 

Guadiana e respectivos afluentes da margem direita, e pelos cursos de água que desaguam 

directamente no mar, designados de Ribeiras do Algarve. Os principais tributários do Guadiana são 

(no sentido Norte-Sul) as ribeiras do Vascão, da Foupana, de Odeleite, e do Beliche, enquanto as 

principais ribeiras do Algarve são (no sentido Oeste-Este) as de Seixe, Aljezur, Odeáxere, Arade, 

Alcantarilha, Quarteira, Rio Seco, Gilão e Almargem. 

Quase todas as linhas de água destes dois sistemas transportam, em termos médios anuais, 

um volume relativamente reduzido de água em regime torrencial e sazonal: ou seja, o seu caudal está 

directamente relacionado com a ocorrência de episódios chuvosos, por vezes intensos, fortemente 

variáveis, e concentrados na estação húmida (de Novembro a Abril). Acresce que, conforme se pode 

depreender da análise da Figura III-5, desta variabilidade sazonal e interanual da precipitação, resulta 

uma variabilidade de resposta ainda mais acentuada do regime de escoamento (LENCASTRE e 

FRANCO, 1992) – e que no caso do Algarve é ainda intensificada pelas litologias cársicas 

dominantes no barrocal, e pelos curtos tempos de concentração nas bacias (ver atrás Quadro III-1). 
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Figura III-5. Evolução do escoamento mensal em 4 estações hidrométricas seleccionadas (a 

partir de SNIRH41) 

Apesar de numerosas, as séries regionais de escoamento apresentam na sua esmagadora 

maioria inúmeras descontinuidades e hiatos, estão desactualizadas, e os registos carecem de uma 

fiabilidade e homogeneidade estatística, o que condiciona fortemente a sua utilização. Neste 

contexto, optou-se por seleccionar quatro das séries mais longas, que se destacam não só pela 

continuidade dos registos como também pela representatividade regional dos postos de medição, 

localizados sobre algumas das linhas de água mais importantes do Algarve (Ribeiras de Alportel, 

Odeleite, Odelouca, e Vascão). A sua representação gráfica permite acima de tudo constatar da 

elevada variabilidade do regime de escoamento, sendo facilmente identificáveis os principais 

períodos de Seca ocorridos (nomeadamente 1972-75, 1980-83, e 1990-95), interpolados por picos 

mensais de escoamento elevado, que resultam de eventos isolados de precipitação intensa, 

característicos do regime pluviométrico regional. 

A construção de barragens sobre algumas das linhas de água com maior produtividade 

hidráulica da região teve por principal objectivo, no Algarve como em grande parte do Mundo, a 

                                                 
41 - http://snirh.pt/  
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criação de reservas de água que permitissem a sua disponibilização regular, colmatando assim os 

problemas resultantes da irregularidade do regime natural de precipitação e escoamento. 

Estas reservas de água denominam-se por albufeiras, as quais são corpos de água artificiais, 

resultantes da acumulação de água a montante de barragens edificadas sobre as linhas de água. A sua 

dimensão é muito variável, existindo no Algarve centenas de pequenas albufeiras (ou açudes), 

geralmente destinadas à rega individual de culturas agrícolas, e cinco grandes albufeiras de uso 

múltiplo e colectivo: são elas as albufeiras da Bravura, do Funcho, do Arade, do Beliche e de 

Odeleite (Figura III-6). Uma sexta albufeira, aliás a maior de todas (Odelouca – Quadro III-5), será 

em breve criada com a conclusão da respectiva barragem, actualmente em construção. 

 

 

 

Figura III-6. Principiais albufeiras existentes 

Destas barragens, as duas primeiras a serem construídas (Arade e Bravura) destinavam-se 

exclusivamente à rega de culturas agrícolas, tendo os respectivos projectos sido desenvolvidos no 

quadro dos Planos de Rega promovidos pelo Estado Novo, logo no seu I Plano de Fomento 

(RAPOSO, 1994). A partir de 1981, a albufeira da Bravura passa igualmente a fornecer água para 

reforço do abastecimento urbano no Barlavento Algarvio, até então assegurado exclusivamente por 
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captações subterrâneas. E a partir de 1993, com a construção da barragem do Funcho a montante, 

as afluências à albufeira do Arade passam a ficar condicionadas pelas disponibilidades daquela. Ao 

contrário das anteriores, tanto a albufeira do Funcho como as de Beliche, Odeleite e Odelouca, 

foram já projectadas para servir vários usos, nomeadamente o abastecimento urbano, o turismo e a 

irrigação. 

 

Quadro III-5. Capacidade útil de armazenamento das grandes barragens do Algarve 

(adaptado de MONTEIRO et al., 2003a) 

Barragem Ano de construção Capacidade útil (hm³) 

Arade 1956 27 

Bravura 1958 32 

Beliche 1986 48 

Funcho 1993 43 

Odeleite 1996 117 

Odelouca 2010 135 

TOTAL - 267 (402) 

 

Para as albufeiras mais antigas da Bravura e Arade, que possuem séries históricas de 

consumos e de volumes armazenados (no início e no final das campanhas de rega), apresentam-se 

esses dados graficamente nas Figuras III-7 e III-8. A análise conjunta dos volumes armazenados em 

todas as albufeiras (Figura III-9) permite constatar a forte correlação entre os mesmos e a 

precipitação ocorrida, confirmando-se que o tempo de resposta à precipitação é bastante mais curto 

do que para a maior parte dos aquíferos (PETERS et al., 2006), mas mais longo que para os caudais 

das linhas de água (WANIELIST et al., 1997). 
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Figura III-7. Evolução dos volumes de água armazenados e captados na albufeira da 

Bravura (a partir de SNIRH42) 

 

Figura III-8. Evolução dos volumes de água armazenados e captados na albufeira do Arade 

(a partir de SNIRH43) 

                                                 
42 - http://snirh.pt/  
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Figura III-9. Evolução do volume de água armazenado (no fim das campanhas de rega) nas 

principais albufeiras do Algarve (a partir de SNIRH44) 

Da análise da Figura III-9 é notória a ocorrência dos principais eventos de Seca na região, 

conforme foram identificados anteriormente no Capítulo II– destaque para 1967-68, 1981-83, 1992-

95, e 2004-05. Recorrendo às Figuras III-7 e III-8, deve também destacar-se o decréscimo, irregular 

mas progressivo, dos consumos para rega (nomeadamente na albufeira da Bravura). De facto, nas 

primeiras campanhas de rega (até 1968), o consumo do sector era superior a 50% da capacidade útil 

de ambas as albufeiras, o que em muito terá contribuído para o reduzido volume disponível nos 

anos subsequentes, nomeadamente na Bravura (1967 e 1968). A precipitação inferior à média 

verificada quer em 1967 quer em 1968, juntamente com os consumos excessivos dos anos 

anteriores, não permitiu a reposição do nível de armazenamento, e terá possivelmente forçado uma 

diminuição definitiva dos volumes fornecidos aos perímetros de rega. 

Em 1983 e em 1995 esse nível volta a evidenciar o reduzido volume da precipitação, 

igualmente com efeitos acumulados dos anos anteriores. Os efeitos da Seca estão também patentes 

nos volumes utilizados para rega nesses mesmos anos: na Bravura, e a partir de 1995, esse volume 

                                                                                                                                                             
43 - http://snirh.pt/  

44 - http://snirh.pt/  
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não voltou aliás a superar os 3 hm³. A partir de 1981 inicia-se o fornecimento de água para 

abastecimento urbano, mais constante e crescente, e que tem vindo progressivamente a substituir o 

regadio enquanto principal sector utilizador da água armazenada na albufeira (desde 1996). No 

Arade, a albufeira chegou a atingir o seu volume morto no ano de 1981, o que só não voltou a 

ocorrer em 1995 e 2005 devido ao fornecimento suplementar a partir da albufeira do Funcho, 

entretanto construída. Entre 1981 e 1983, assim como em 1995, os volumes utilizados para rega 

sofrem forte redução. Mas estes volumes são mais estáveis que na Bravura, possivelmente devido à 

própria estrutura de produção agrícola associada ao perímetro (principal área de produção de 

citrinos de todo o País). 

A sotavento, apenas existem dados disponíveis a partir de 1990 (albufeira de Beliche, e a 

partir de 1996 também Odeleite), sendo as séries muito curtas e algo incompletas. Os dados 

disponíveis mostram que os valores de consumo são crescentes, à medida que os volumes 

armazenados permitiam a sua utilização quer no sistema de abastecimento urbano de água 

(implementado em 1998), quer no perímetro de rega de iniciativa pública (cuja exploração se iniciou 

em 2002). 

Como pode verificar-se no Quadro III-5, a actual capacidade útil das grandes barragens do 

Algarve soma 267 hm³. Uma vez que o volume armazenado é irregular ao longo do ano, considera-

se normalmente que a capacidade de facto utilizável é, em termos de valor médio anual, de cerca de 

170 hm³ (INAG, 1995), como já foi anteriormente referido. 

Além destas grandes albufeiras, existem ainda várias centenas de pequenos aproveitamentos 

de águas superficiais (Figura III-10), resultantes da construção de pequenas barragens de terra e 

charcas. São obras com altura inferior a 10 metros e com um comprimento de coroamento que na 

maioria dos casos é inferior a 50 metros. Estima-se que o armazenamento conjunto destas albufeiras 

atinja cerca de 13 hm³, servindo sobretudo como origem complementar para rega e abeberamento 

de gado (CCDRA, 2004). 
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Figura III-10. Armazenamentos de águas superficiais (adaptado de DRAP45) 

2. Análise da Procura de Água 

2.1. Contexto histórico regional do uso da água 

Conforme já foi referido, a procura regional de água é simultaneamente causa e consequência 

da oferta útil (analisada no ponto anterior) disponível nesse mesmo território. É do balanço entre 

estas duas componentes que resulta uma maior ou menor vulnerabilidade da sociedade regional aos 

eventos de Seca. 

Os impactos da Seca resultam da ocorrência de um fenómeno natural (a redução relativa de 

precipitação) sobre um território, afectando os recursos hídricos utilizados pela sociedade humana – 

ou seja, só há impactos da Seca quando as actividades humanas sofrem as consequências, directas ou 

indirectas, dessa anomalia climática. Assim, é a partir da ocupação que a sociedade faz do território e 

                                                 
45 - http://www.draalg.min-agricultura.pt/  
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da utilização dos seus recursos naturais, e nomeadamente da água, que se define a vulnerabilidade 

social ao risco de Seca. 

Importa por isso, no contexto do presente estudo, tipificar a ocupação humana do território 

do Algarve em termos da utilização dos seus recursos hídricos. No entanto, a utilização da água 

deriva das actividades humanas instaladas no território, pelo que é primeiro necessário traçar um 

quadro de referência relativo ao uso do solo, com especial referência ao povoamento urbano e à 

agricultura de regadio. 

O Algarve possui alguns traços distintivos da ocupação do seu território, nomeadamente: 

• A concentração demográfica no litoral Sul (Figuras III-11 e III-12); 

• O uso silvo-pastoril extensivo (e em algumas áreas até mesmo o abandono, demográfico e 

económico) de grande parte do território interior da “Serra” (Figura III-13); 

• A localização das principais áreas agrícolas (incluindo os grandes regadios) entre os dois 

territórios referidos anteriormente, e o predomínio dos pequenos regadios junto da faixa litoral 

central mais densamente povoada (Figura III-13). 

É em função destas utilizações dominantes do território que se exerce a procura sobre o 

recurso água. 

 

 

Figura III-11. Densidade populacional por freguesia, 2001 (adaptado de CCDRA, 2004) 
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Figura III-12. Evolução percentual da população residente por freguesia, 1991-2001 

(adaptado de CCDRA, 2004) 

 

Figura III-13. Classes principais de uso do solo em 2000 (Projecto Corine Land Cover46), e 

localização das principais áreas regadas (DGADR47) 

                                                 
46 - Copyright EEA, Copenhagen, 2007 (http://www.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=950) 
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Deve-se no entanto ter em conta que este é um padrão de utilização do espaço e dos seus 

recursos relativamente recente, tendo evoluído lenta e progressivamente desde a pré-história até ao 

século passado, período em que, comparativamente, ocorreram mudanças rápidas e significativas. 

De facto, a presença humana no território que hoje constitui o Algarve está documentada desde há 

mais de 30 milénios (BICHO, 2004), havendo várias evidências da dependência que essa ocupação 

tinha dos recursos hídricos disponíveis, nomeadamente tendo em conta a estação seca que 

caracteriza o clima mediterrânico regional desde há cerca de 8 mil anos (GROVE e RACKAM, 

2004). Para sobreviverem a essa longa estiagem anual, as comunidades humanas do Mediterrâneo 

foram desenvolvendo um conjunto de métodos e técnicas aplicados à extracção de águas 

subterrâneas, à retenção das escorrências de águas superficiais, e à irrigação de plantas, cuja 

importância para o desenvolvimento das principais civilizações da Antiguidade foi determinante 

(GROVE e RACKAM, 2004). 

Muitas dessas técnicas encontram-se ainda hoje bem presentes no quotidiano de muitos 

algarvios – é o caso dos poços, noras e outros engenhos (Figura III-14) utilizados para extrair água 

do subsolo, dos pequenos açudes e represas para reter parte do escoamento nas linhas de água, dos 

regos e canais que servem a maior parte das hortas e pequenos regadios disseminados por toda a 

região. Herdadas na sua maioria dos períodos de ocupação romana e árabe, estas técnicas agrícolas 

de rega foram dominantes na região até meados do século passado (CHESTER e JAMES, 1999; 

DIAS e GALHANO, 1953). 

Grande parte da água utilizada no Algarve tem sido e continua a ser destinada à irrigação de 

culturas agrícolas. É uma rega de carência, destinada a cobrir as insuficiências de um clima 

caracterizado pela coincidência da estação quente (de maior potencial produtivo) com a estação seca 

(que estrangula esse potencial). Orlando Ribeiro descreveu assim o regadio tradicional algarvio: “(…) 

A mais importante instalação de regadio tradicional é constituída pelas hortas das planícies de sopé 

do Algarve, especialmente em torno das cidades. Na base de relevos calcários, o subsolo é rico de 

águas e nele se abrem muitos poços. A água é tirada por meio de noras – hoje quase todas 

substituídas por motores – para um grande tanque reservatório situado em lugar alto, ou para uma 

levada (aqueduto) de dois a três metros de altura, donde divergem canais menores, providos de 

aberturas espaçadas de alguns metros, que a levam aos talhões de cultura. Toda a construção, de 

alvenaria ou tijolo, é escrupulosamente caiada. Assim se regam milho, feijão, batata, batata-doce, 

tomates, cebolas, hortaliças, saladas e os pomares de laranjeiras, tangerineiras e limoeiros (…)” 

(RIBEIRO e LAUTENSACH, 1987). 

                                                                                                                                                             
47 - Cartografia digital dos perímetros de rega em Portugal, fornecida pelo ex-IDRHa (actual DGADR) 
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Figura III-14. Exemplos de engenhos tradicionais de captação, armazenamento e 

distribuição de água 

De facto, até à primeira metade do Século XX a procura de água no Algarve foi inteiramente 

satisfeita a partir de poços escavados por métodos artesanais com poucas dezenas de metros 

profundidade. As barragens do Arade e da Bravura, construídas na década de 50, foram as primeiras 

infraestruturas que suportaram usos de água a partir de águas superficiais, com expressão à escala 

regional. Na década seguinte à construção destas barragens (anos 60) iniciou-se um período em que 

a utilização da água no Algarve cresceu substancialmente, quer devido à introdução da agricultura de 

regadio em larga escala, quer ao incremento do turismo. 

A satisfação da crescente procura de água iniciada na década de 60 só foi possível devido ao 

surgimento das tecnologias de perfuração de captações de água subterrânea. Iniciou-se então a 

construção de captações profundas com menos de meio metro de diâmetro e, muitas vezes, com 

mais de 200 metros de profundidade. Estas captações, denominadas “furos”, juntamente com os 

antigos poços escavados (com profundidade normalmente inferior a 30 metros), suportaram 

inteiramente o aumento substancial dos usos de água no Algarve até à segunda metade da década de 

80. 
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Em 1986, com a construção da barragem do Beliche, iniciou-se um segundo período de 

construção de infraestruturas que permitiram que se atingisse a actual capacidade de armazenamento 

e regularização de águas superficiais no Algarve, que será acrescida futuramente com a barragem de 

Odelouca, ainda em construção (ver atrás Quadro III-5). 

A fase final da construção das grandes barragens actualmente existentes no Algarve, no final 

da década de 90, foi acompanhada pela construção das infraestruturas associadas por um lado à 

expansão dos perímetros públicos de rega, e por outro à substituição do abastecimento em alta das 

redes públicas de abastecimento urbano. Os perímetros de rega expandiram-se por pressão do 

mercado e das organizações do sector agrícola, sob a forma de sistemas públicos de captação e 

distribuição de água para rega, em perímetros previamente determinados, e geridos por Associações 

de Beneficiários. Actualmente existem quatro grandes perímetros de iniciativa pública, conforme 

apresentado no Quadro III-6 e na Figura III-15, sendo caracterizados em maior detalhe mais 

adiante, no âmbito da descrição analítica do sector agrícola enquanto principal utilizador regional do 

recurso água (ponto 2.2.1). 

 

Quadro III-6. Principais características dos perímetros de rega de iniciativa pública no 

Algarve (CCDRA, 2004) 

Perímetro Mira (canal do 

Rogil) 

Alvor Lagoa, Silves e 

Portimão 

Sotavento* 

Concelhos Aljezur Lagos, Portimão Lagoa, Silves, 

Portimão 

Castro Marim, 

Tavira, V.R.St.Ant.º 

Data criação 1970 1959 1956 1999 

Barragem (linha 

de água) 

Santa Clara (Mira) Bravura (Odeáxere) Arade Odeleite, Beliche 

Área beneficiada 1490 ha 1747 ha 2300 ha 8100 ha 

Área regada (taxa 

utilização) 

670 ha (45%) 820 ha (47%) 1700 ha (74%) 3200 ha (40%) 

Adução e 

distribuição 

Gravítica Gravítica Gravítica Bombagem e 

pressão 

Tipo de 

agricultura 

Peq. propriedade, 

reg. tradicional/ 

moderno 

(horticultura) 

Pequena/média 

propriedade, 

reg.tradicional 

Pequena/média 

propriedade, 

reg.tradicional 

Pequena/média 

propriedade, reg. 

moderno/ 

tradicional 



Capítulo III –Vulnerabilidade Regional à Seca 

              - 139 - 

Quadro III-6 (continuação) 

Perímetro Mira (canal do 

Rogil) 

Alvor Lagoa, Silves e 

Portimão 

Sotavento* 

Culturas regadas milho, forragens, 

batata doce, 

citrinos, hortic. 

intensiva (flores, 

cenoura, batata) 

golfes, pomares 

(sobretudo 

citrinos), forragens, 

hortícolas 

citrinos, arroz, 

diversos, golfes, 

vinha, forragens 

pomares (sobretudo 

citrinos), vinhas, 

golfes 

Perspectivas 

evolução 

Estabilizado 

< amendoim 

Estabilizado 

> vinha, > sorgo 

Estabilizado 

> golfe 

Crescimento 

> pomar, > golfe 

* Este perímetro está ainda em fase de instalação 

 

 

Figura III-15. Albufeiras e perímetros de rega de iniciativa pública (adaptado do Atlas do 

Ambiente Digital48) 

                                                 
48 - http://www.apambiente.pt/atlas/est/index.jsp  
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Figura III-16. Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve (AdA) 
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A substituição das origens subterrâneas (captações municipais) por superficiais (albufeiras) 

do sistema público de abastecimento urbano de água iniciou-se apenas nos últimos anos do século 

passado. Este novo sistema começou por ser constituído por dois sistemas autónomos: o de 

barlavento (a Oeste) e o de sotavento (a Este). O primeiro assenta na captação de água a partir das 

albufeiras da Bravura e do Funcho (a partir da qual se fará a ligação à albufeira de Odelouca, através 

de um túnel já construído), sendo os caudais extraídos tratados respectivamente nas Estações de 

Tratamento de Água (ETA’s) de Fontaínhas e, sobretudo, de Alcantarilha. O sistema de sotavento 

capta água nas albufeiras de Beliche e de Odeleite, a qual é tratada na ETA de Tavira. Em 2001 os 

dois sistemas foram interligados através da estação reversível de Loulé, e a sua gestão integrada sob a 

autoridade da empresa Águas do Algarve (Figura III-16). 

Quase todas estas albufeiras são multi-usos: servem para o regadio, para o abastecimento 

urbano (à excepção da albufeira do Arade), e, embora de forma residual e praticamente abandonada, 

para a produção hidroeléctrica (apenas nas albufeiras de Arade e Bravura, conforme se analisa mais 

adiante no ponto 2.2.5). O crescimento dos dois primeiros usos acabou por forçar a exploração de 

origens complementares a partir dos recursos subterrâneos: de facto, no caso da agricultura de 

regadio tem crescido o número de captações particulares (muitas das quais clandestinas), enquanto 

no abastecimento urbano foi necessário recorrer às antigas captações municipais durante a Seca de 

2004-06 (Figura III-17). 

 

Figura III-17. Captações municipais activas, desactivadas, e reactivadas em 2005 (adaptado 

de STIGTER et al., 2007) 
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Se algum problema se coloca a este tipo de utilização dos recursos subterrâneos, mais do que 

a sua eventual escassez ou degradação, é o da incerteza ainda existente sobre os sistemas aquíferos 

regionais. Até ao início da década de 80, a informação disponível acerca dos recursos hídricos do 

Algarve resumia-se praticamente aos volumes armazenados nas albufeiras, e a alguns relatórios 

técnicos relativos às principais captações subterrâneas utilizadas para abastecimento urbano pelas 

autarquias. A maior parte das captações subterrâneas, no entanto, não se encontra licenciada, nem se 

conhecem os volumes extraídos a partir delas. Apesar do grande esforço realizado pela entidade 

licenciadora (a CCDRA), o inventário de captações de água subterrânea existentes não é exaustivo, 

apesar de em 2006 já estarem identificadas e cartografadas mais de 8000 captações (Figura III-18). 

 

 

Figura III-18. Aquíferos e captações subterrâneas cartografadas até 2006 (adaptado a partir 

do inventário fornecido pela CCDRA) 

Com base na descrição anterior, e perante o actual modelo de gestão da água, podem 

identificar-se três períodos distintos na história recente do uso dos recursos hídricos do Algarve 

(MONTEIRO et al., 2003a). 
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• Um primeiro e longo período em que os recursos subterrâneos foram explorados de forma 

crescente e progressivamente mais intensa, constituindo o suporte de todos os tipos de uso até 

meados da década de 90 do século passado, incluindo a fase de crescimento acentuado dos usos 

urbanos e agrícolas, que se verificou a partir da década de 60; 

• Um período recente caracterizado por uma importante diminuição do volume extraído das 

captações subterrâneas para abastecimento urbano (substituídas pelos recursos superficiais 

armazenados nas albufeiras entretanto construídas), e por uma estabilização dos usos agrícolas; 

• Um período actual que, por força das circunstâncias (a ocorrência de Seca em 2004-06), parece 

estar em fase de assumpção institucional por parte das entidades decisoras, em que as condições 

naturais prevalecentes no Algarve por um lado, e a intensificação dos conflitos de interesses por 

outro, obrigam à adopção de esquemas de gestão integrada mais sofisticados e eficientes, 

baseados no uso conjunto de águas superficiais e subterrâneas, e nos princípios enunciados pela 

Directiva-Quadro da Água, que serão abordados no Capítulo IV. 

2.2. Procura útil – distribuição espacial e sectorial 

Nesta caracterização importa distinguir dois conceitos que frequentemente se confundem e 

se utilizam de forma indiscriminada: o uso da água, e o consumo de água. O uso da água refere-se à 

sua utilização humana para os mais variados fins, e corresponde à procura útil conforme entendida 

no presente trabalho. Uma grande parte do volume de água utilizado é directamente rejeitado para o 

Ambiente sob a forma de águas residuais, enquanto uma pequena fracção (estimada em cerca de 

20% nos países mediterrânicos europeus pela FAO49 - DASTANE, 1978) é utilizada pelos seres 

vivos (nomeadamente pelas plantas) nos seus diversos metabolismos, não sendo directamente 

rejeitada após o seu uso. Esta fracção é denominada como “consumo de água”, embora ela volte a 

ingressar no sistema do ciclo hidrológico. De facto, “…a água nunca desaparece; pode mudar de 

localização ou de fase, mas conserva-se na totalidade e reentra sempre. O consumo (…) representa 

apenas um circuito de derivação da água que circula através do sistema (…)” (PEIXOTO, 1979). 

A repartição dos usos de água na região do Algarve entre os diferentes sectores de 

actividade, carece de dados mais fiáveis do que aqueles que são actualmente conhecidos. Segundo 

                                                 
49 - Food and Agriculture Organisation – Organização para a Agricultura e Alimentação (das Nações Unidas). 
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dados do Plano Nacional da Água (INAG, 2001) eram utilizados em toda a região um total de 414 

hm³/ano, repartidos pela agricultura (91.8%), abastecimento urbano (5.3%), turismo (2.4%), e 

indústria (0.5%). Estes valores contrastam com os dados publicados em trabalhos mais recentes 

(Quadro III-7), como em DO Ó e MONTEIRO (2006), em que o volume total de água utilizada na 

região é estimado em apenas 319 hm³/ano, repartido entre a agricultura (72%), o abastecimento 

urbano (22%), o golfe (3%), e a indústria (3%). Se compararmos ainda estes dados com os 

publicados nos Planos de Bacia Hidrográfica (PBH’s) das Ribeiras do Algarve e do Rio Guadiana 

(CCDRA, 2004), então verifica-se que é no sector do regadio que as discrepâncias entre as várias 

estimativas são mais elevadas. 

 

Quadro III-7. Repartições sectoriais do uso de água estimadas para o Algarve, segundo 

diversas fontes (INAG, 2001; CCDRA, 2004; DO Ó e MONTEIRO, 2006) 

Fonte Rega Abast. urbano Turismo Indústria Total 

INAG, 2001 380 22 10 2 414 

CCDRA, 2004* 141 66 8 3 218 

DO Ó e MONTEIRO, 2006 230 70 10 9 319 

* Inclui dados dos Planos de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana e das Ribeiras do Algarve 

 

Apesar dos trabalhos referidos terem sido elaborados em datas distintas, e de haver uma 

progressiva afinação dos valores estimados ao longo dos últimos anos, com base nos estudos e 

investigação entretanto prosseguidos, a discrepância entre aqueles valores é antes de mais sinal do 

elevado grau de desconhecimento e incerteza que as próprias entidades responsáveis pela gestão da 

água possuem. Dado que as realidades dos sectores referidos são bastante diferenciadas, apresenta-se 

em seguida uma análise mais detalhada da evolução e estrutura de cada um deles, em termos da 

respectiva utilização da água. 

2.2.1. Agricultura 

A agricultura representa o principal sector de actividade em termos de utilização bruta de 

água no Algarve, à semelhança do que ocorre na maior parte das regiões mediterrânicas. Esta 

preponderância deve-se sobretudo a dois tipos de factores: climáticos, e históricos. A razão climática 

prende-se com a característica que tipifica o próprio clima mediterrânico, que é a coincidência da 
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estação seca com a estação quente, a qual inviabiliza a vida da maior parte das plantas de uso agrícola 

sem recurso à rega. O outro factor, de teor histórico e socio-cultural, e que deriva do anterior, está 

relacionado com o desenvolvimento hidráulico nas antigas civilizações mediterrânicas, e com a 

importância crucial que a água teve na própria sobrevivência das comunidades humanas residentes 

na região. 

Hoje em dia a agricultura já não tem esse carácter estritamente de subsistência, tendo-se 

tornado uma actividade económica dominantemente orientada para o mercado. No entanto, a 

agricultura perdeu o peso e preponderância económica que tinha naquele contexto histórico: de 

facto, embora se estime que o sector primário seja responsável pela utilização de mais de 70% dos 

recursos hídricos disponíveis na região, a sua produção representava em 2004 apenas 6.3% quer do 

Valor Acrescentado Bruto (VAB) regional, quer da população activa no sector (INE, 2007b). A 

pressão que um sector produtivo tão limitado exerce sobre um recurso-chave como a água, apenas 

se justifica com base em fundamentos culturais (comuns a todo o Mediterrâneo), na inércia 

administrativa para fazer face à mudança, e em significativos objectivos sociais que orientam a 

política agrícola dos países ocidentais (CABRERA MARCET et al., 2002). Esta conjuntura continua 

válida na actualidade, e tem suportado o crescimento da superfície de regadios verificado nas últimas 

décadas. 

A actividade agrícola na região é caracterizada por dois tipos dominantes de exploração: uma 

tradicional, de subsistência, baseada em propriedades de pequena ou muito pequena dimensão onde 

se pratica uma policultura mista, e outra moderna, de mercado, baseada em propriedades de pequena 

ou média dimensão onde se praticam uma ou várias culturas principais. No seu conjunto, o sistema 

agrícola algarvio caracteriza-se por um predomínio das culturas permanentes, nomeadamente 

pomares de alfarrobeiras, amendoeiras, e olivais (de sequeiro), e pomares de citrinos (de regadio), 

sob cujo coberto se cultivam cereais, leguminosas, hortícolas, ou forragens para o gado. Este 

mosaico diversificado resulta numa ocupação do solo agrícola (cerca de 35% da superfície regional) 

conforme se apresenta nas Figuras III-19 e III-20. 
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* Superfície Agrícola Útil; ** Superfície Agrícola Não Utilizada 

Figura III-19. Repartição do uso do solo agrícola (INE, 2006c) 

 

 

Figura III-20. Principais culturas agro-florestais (adaptado de MADRP, 2006) 
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Apesar de ser uma prática ancestral na região, o regadio só foi introduzido em larga escala no 

Algarve a partir de finais da década de 1950, com a construção das barragens do Arade e da Bravura, 

e a instalação dos respectivos perímetros de rega por iniciativa do Estado (ver atrás Figura III-15). 

Mas a expansão da agricultura de regadio na região dá-se sobretudo nas décadas de 60 e 70, graças à 

introdução das tecnologias de perfuração, que permitiram aceder de forma intensiva aos volumes 

armazenados em profundidade nos aquíferos, nomeadamente na Orla Sedimentar (barrocal e litoral). 

A moderna agricultura de regadio praticada na região, mais intensiva e orientada para o 

mercado, está desde o seu início fortemente concentrada na produção de citrinos, tendo sofrido 

sucessivos períodos de expansão, variáveis de acordo com os condicionalismos socio-económicos de 

cada período. Distribui-se entre agricultores individuais, cujo regime de utilização da água é pouco 

conhecido, e os beneficiários dos aproveitamentos hidroagrícolas de iniciativa estatal, cuja 

caracterização sumária foi apresentada atrás no Quadro III-6 (Figura III-21). 

 

 

Figura III-21. Principais culturas de regadio (a partir de INE, 2006c; INE, 2007c) 

Todos estes perímetros são geridos por Associações de Beneficiários e Regantes, 

concessionárias que, apesar da gestão autónoma da rega, estão obrigadas a prestar contas à 

respectiva tutela da Administração Central (a Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, do Ministério da Agricultura - DGADR), que avaliza os tarifários aplicados e a aplicação de 

eventuais medidas excepcionais, entre outras competências centralizadas (MADRP, 2002). 
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Para além destes, existe um quinto grande aproveitamento hidroagrícola da responsabilidade 

da Administração Central previsto para o concelho de Silves (ESTEVÃO et al., 1999), a partir de 

captações do aquífero Querença-Silves, e que compreende três blocos: Benaciate, Alcantarilha (estes 

dois já em exploração), e Vale da Vila, num total de 2.840ha a beneficiar. Existe ainda um conjunto 

de outros aproveitamentos hidroagrícolas de iniciativa pública (da responsabilidade da DRAP - 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve), de menor dimensão e em fase de 

implementação (ESTEVÃO et al., 1999), que correspondem no seu conjunto a uma área beneficiada 

para rega de 370ha: Mealha, Caroucha, Azinhal, Fernandilho, Malhada do Peres, Montes do Beliche, 

Pessegueiro, Pinhal, e Vale de Loulé. 

Apesar da importância destes aproveitamentos hidroagrícolas de iniciativa pública, são os 

regadios de iniciativa privada que concentram a maior parte da área regada (e provavelmente da água 

utilizada) do Algarve. Estes regadios são muito numerosos, mas em geral de pequena dimensão, 

embora hajam algumas excepções de grande dimensão (a maior parcela de regadio conhecida na 

região tem 160ha). Baseiam-se sobretudo em captações de água subterrânea e podem concentrar 

entre 55% e 66% da superfície regada na região (CCDRA, 2004). Esta disparidade de valores 

prende-se, por um lado, com a variação inerente às diferentes condições naturais (nomeadamente a 

nível das disponibilidades hídricas) e económicas (preços e acesso aos mercados) da actividade; por 

outro lado, resulta também do elevado grau de incerteza relativamente à extensão real quer das 

superfícies irrigáveis, quer das efectivamente regadas, bem como da própria diversidade cronológica 

e metodológica das estimativas conhecidas. 

De facto, enquanto os dados mais recentes publicados pelo Instituto Nacional de Estatística 

(INE, representados na Figura III-21) apontam para uma superfície regada de cerca de 25 mil 

hectares em todo o Algarve, o cálculo dos polígonos de rega feito a partir das imagens de satélite 

fornecidas pelo antigo Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica agrícola (IDRHa), não vai 

além dos 20 500 hectares. Já os dados recolhidos para a elaboração dos PBH’s (do Guadiana e das 

Ribeiras do Algarve) apontam para uma superfície regada superior a 30 mil hectares, sendo quase 

dois terços de iniciativa privada, regada quase exclusivamente a partir de captações subterrâneas, e 

cerca de um terço aproveitamentos hidroagrícolas de iniciativa pública, regados maioritariamente a 

partir de captações de águas superficiais nas albufeiras (CCDRA, 2004). No entanto, esta última 

estimativa baseia-se numa foto-interpretação grosseira, que tende a agregar manchas não regadas 

localizadas entre áreas de regadio, pelo que não se utilizaram aqui estes dados. 

Mesmo nos aproveitamentos hidroagrícolas de iniciativa pública, a discrepância entre os 

valores declarados de superfície beneficiada (16 847 ha), irrigável (11 158 ha), e efectivamente regada 

(6 558 ha), denota não só um fraco aproveitamento dos perímetros, mas também uma elevada 
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incerteza face à realidade. Deve no entanto ter-se em conta que grande parte desta incerteza se 

prende com a própria variação anual da superfície regada, em função das condições de mercado e 

das disponibilidades hídricas nas explorações. De qualquer forma, aceita-se que tanto os regadios 

privados como os públicos apresentem uma tendência de expansão, nomeadamente nos 

aproveitamentos hidroagrícolas recentemente instalados do Sotavento e de Silves. 

Tal como se pode constatar na Figura III-22, em 1998 a maior parte das explorações ainda 

utilizava sistemas de rega por gravidade, os quais apresentam uma reduzida eficiência produtiva e 

elevados níveis de perdas nas redes de distribuição, sendo por isso, destacadamente, o sistema que 

utiliza maior volume de água, em contraste com os sistemas de rega localizada. 

 

 

Figura III-22. Principais métodos de rega utilizados e sua eficácia relativa (a partir de 

CAVACO e SIMÕES, 1998) 

Estima-se que esta situação tenha sofrido uma melhoria relativa ao longo dos últimos anos, 

havendo alguns trabalhos que apontam para que sejam actualmente dominantes (em termos de 

superfície regada) os sistemas de rega localizada (COSTA, 2003; ROSA et al., 2007). Com base nos 

dados mais recentes publicados no Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas (INE, 2006c), 

que descriminam a proporção dos sistemas de rega por tipo de cultura e número de explorações, 

estima-se que 50% das explorações ainda utilizem sistemas de rega por gravidade, tendo aumentado 

a proporção de explorações que utilizam sistemas de rega por aspersão e localizada (8% e 42% 

respectivamente). 

Assim, apesar da evolução positiva, mantém-se a importância dos sistemas de rega 

tradicionais, cuja eficiência é tendencialmente bastante reduzida. No perímetro de rega do Arade, 

por exemplo, onde os citrinos representam mais de 50% da área regada, cerca de 39% dos pomares 

ainda são regados por alagamento (sistema de distribuição por gravidade), assim como a quase 
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totalidade das restantes culturas (excepção para a relva dos golfes, regada predominantemente por 

micro-aspersão). A própria Associação de Beneficiários reconhece que as perdas globais nas redes de 

distribuição do perímetro rondam os 39%. Sublinha-se no entanto que, tanto neste como na maior 

parte dos aproveitamentos hidroagrícolas, têm sido feitos esforços quer para reduzir as perdas, quer 

para substituir progressivamente os sistemas de rega tradicionais por sistemas de rega localizada. 

A nível regional, não havendo praticamente nenhum contador instalado nas captações de 

água subterrânea que servem o sector primário (ou qualquer outra forma de controlo quantitativo da 

extracção efectuada), só é possível estimar este uso da água, maioritariamente no que se refere à rega 

das culturas agrícolas, recorrendo a métodos indirectos. Só recentemente (MONTEIRO, 2006; 

NUNES et al., 2006b)50 se iniciou a aplicação destes métodos com vista à estimativa das áreas 

efectivamente regadas na região, nomeadamente recorrendo à detecção remota. Um outro método 

indirecto, que deve ter em conta as limitações dos dados utilizados, mas que no entanto permite 

estimar o uso de água pelo sector agrícola a nível regional, consiste em utilizar as dotações médias de 

rega estimadas por cultura, e as áreas ocupadas por cada uma delas. Assim, com base nas dotações 

estimadas pela DRAP51, e nos dados mais recentes de ocupação agrícola do solo (INE, 2007b), 

estima-se que o uso de água para rega das principais culturas na região se situe em redor dos 215 

hm³ (Quadro III-8). 

 

Quadro III-8. Estimação do uso regional de água para rega com base nas dotações médias 

de rega estimadas para as principais culturas (INE, 2007c; DRAP) 

Cultura Área (ha) Dotação média 
(m³/ha) 

Majoração p/ 
tipo de rega 

Valor final (hm³) 

Citrinos 17 752 7 700 20% 164.0 

Vinha 3 842 6 500 10% 27.5 

Milho 692 5 000 20% 4.2 

Batata 380 2 900 10% 1.2 

Prunóideas 682 9 400 10% 7.1 

Outros 1 614 7 500 10% 12.1 

TOTAL 24 962 - - 215.1 

                                                 
50 - Os resultados deste trabalho, para o aquífero Querença-Silves, estimam em 36km² a superfície regada, com uma 
dotação média de 861mm (8610m³/ha), o que resulta num total de 31hm³. 

51 - http://www.draalg.min-agricultura.pt/; estes valores são majorados em função do método de rega dominante, 
estimados em 1.5 a 1.2 para a rega por gravidade, 1.2 para rega por aspersão, e 1.1 para rega gota-a-gota. 
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Estas dotações de rega estão sobrevaloradas face aos principais valores de referência 

disponíveis para a região (MAOT, 2002a), devido ao facto deste valor incluir as perdas nas redes de 

distribuição, estimadas em cerca de 35% a nível regional, com base no volume de água captado mas 

não utilizado (COSTA, 2003). 

Da pesquisa efectuada, apenas foi identificado um caso de estudo recente que recorreu à 

monitorização directa dos consumos de água para rega, num trabalho conjunto da Associação para a 

Produção e Protecção Integrada de Citrinos (APICITRO) com o Centro Operativo e de Tecnologia 

de Regadio (COTR, sedeado em Beja), tendo por objecto a rega de citrinos na área de Silves. Apesar 

das especificidades e limitações particulares deste estudo52, que inviabilizam a extrapolação para o 

conjunto dos pomares de citrinos da região, os valores anuais de rega efectiva e calculada (através 

dos avisos de rega produzidos por aquelas entidades), para um ano médio (2006) e em sistema de 

rega gota-a-gota, oscilaram aproximadamente entre os 3 500 e os 7 500 m³/ha, variando sobretudo 

em função da densidade de árvores de cada parcela. Tal como referido pelos autores do estudo, 

ficou demonstrado que a produção de citrinos é viável com uma dotação inferior à estimada pela 

DRAP (7 700 m³/ha), mas aqueles resultados não deixam igualmente de reforçar a pertinência deste 

último valor como referência para o volume de água utilizado pela citricultura regional, tendo em 

conta os métodos de rega dominantes, o elevado nível de perdas nas redes de distribuição, e o baixo 

nível técnico da maior parte dos regantes. 

Em síntese, pode afirmar-se que existe um elevado grau de desconhecimento e incerteza no 

principal sector utilizador dos recursos hídricos da região. A ausência generalizada de contadores ou 

outra forma de monitorização de extracções e consumos para rega constitui a lacuna mais grave de 

todo o sistema regional de monitorização de recursos hídricos, tendo em conta o peso relativo do 

sector. De facto, com excepção dos perímetros de rega que utilizam água proveniente das albufeiras 

públicas, não se conhecem sequer os volumes de extracção a partir das origens. No que diz respeito 

aos consumos efectivos, até nos perímetros de rega promovidos pelo Estado o desconhecimento é 

elevado (já que praticamente não existem contadores instalados), sabendo-se apenas que o 

desperdício é também muito elevado (nomeadamente devido às perdas nas redes de distribuição, e à 

ineficiência dos sistemas de rega ainda dominantes). 

                                                 
52 - Tipo de solo, idade do pomar, variedade do fruto, variações de ensombramento, rede de medições, e método de 
cálculo da evapotranspiração cultural, entre outros factores. 
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Estas são importantes lacunas que, apesar de serem objecto de estudo neste trabalho, urge 

colmatar no âmbito de uma investigação aprofundada na área das ciências agronómicas, dada a sua 

importância para a gestão do risco de Seca no Algarve. 

2.2.2. Abastecimento urbano 

O abastecimento urbano é o segundo sector em termos de utilização de água no Algarve, 

com valores relativos que colocam a região entre as que possuem maior taxa de cobertura no País. 

Actualmente, a sua gestão é repartida entre a Águas do Algarve, S.A. (AdA) e as Câmaras Municipais 

(sendo estas accionistas da primeira), baseada num sistema ainda incompleto (falta concluir a 

barragem de Odelouca) que assenta na exploração dos recursos superficiais armazenados nas 

albufeiras da Bravura, Funcho, Odeleite e Beliche (entre as grande barragens da região, apenas a do 

Arade se destina exclusivamente ao regadio). 

Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, “face às características 

morfológicas e hidrodinâmicas de menor vulnerabilidade dos aquíferos, os recursos subterrâneos são 

considerados como estratégicos em situações de acidentes de poluição de origens superficiais ou de 

Seca anormal, devendo ser utilizados preferencialmente no abastecimento de pequenos sistemas e 

como reserva em situações de emergência” (MAOT, 2002a, p. 205). 

Este pensamento serviu de paradigma à opção estratégica de substituição dos recursos 

subterrâneos pelos superficiais, que passaram de cerca de 9% do volume de água utilizado para 

abastecimento urbano em 1995, para 58% em 2000, e mais de 90% em 2006 (NUNES et al., 2006a). 

Tal opção foi justificada com a deterioração da qualidade da água nos aquíferos que garantiam o 

abastecimento da região, bem como com o galopante aumento dos volumes de água utilizados. Na 

verdade, foi uma opção tomada em primeiro lugar para garantir a rentabilidade dos elevados 

investimentos realizados no novo modelo regional de gestão e abastecimento urbano de água, 

revelando incapacidade política dos decisores para integrar e articular as diversas origens disponíveis, 

o que teria óbvias vantagens em termos de aumento do nível de garantia. 

Esta é, no entanto, uma opção que contraria a gestão integrada das origens subterrâneas e 

superficiais preconizada na Directiva-Quadro da Água, e assumida no âmbito do Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Algarve (PCM, 2007) 53. Aliás, a Seca de 2004-06 obrigou ao reforço 

                                                 
53 - Alínea r) do ponto 4.8 (“Normas estratégicas para os recursos hídricos”) do Capítulo V (“Promover a integração e 
utilização conjunta das origens superficiais e subterrâneas, garantido a gestão adequada dos recursos hídricos”). 
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das captações subterrâneas para compensar a insuficiência dos recursos superficiais disponíveis, tal 

como se apresenta na Figura III-23. 
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Figura III-23. Repartição das origens de água para abastecimento urbano, 2002-2007 (AdA / 

UALG54) 

Segundo dados estatísticos do INE, os usos incluídos no abastecimento urbano repartiam-se 

entre o sector “Residencial e Serviços” (77%), “Industrial” (17%), e “outros consumos” (6%), 

conforme se apresenta na Figura III-24. 

 

Figura III-24. Evolução dos usos de água para abastecimento urbano entre 1995 e 2005, em 

hm³ (INE, 2000; INE, 2007a) 

                                                 
54 - Dados recolhidos no âmbito do Acordo Específico de Cooperação entre Águas do Algarve, S.A. e Universidade do 
Algarve – projecto OPTEXPLOR. 
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Face a estes dados, a capitação regional do consumo doméstico de água atingiu em 2005 os 

243 litros/dia (com base numa população residente de 422 mil habitantes – (INE, 2007a), valor 

próximo da capitação máxima de referência prevista no PBHRA (280 litros/dia - (MAOT, 2002a). 

Se este cálculo for feito com base no volume total de água captada para o sistema de abastecimento 

urbano (ou seja, incluindo as perdas e os usos não residenciais), então essa capitação passa para 454 

litros/dia. De facto, o uso doméstico de água no Algarve conheceu um crescimento acentuado nas 

últimas décadas, em grande parte devido à crescente infraestruturação da região, cuja taxa de 

cobertura de abastecimento urbano passou de 54% em 1984 para 93% em 2003, conforme se 

apresenta na Figura III-25. 

 

 

Figura III-25. Evolução da população servida por sistemas públicos de abastecimento 

urbano de água (● INAG, 1995; × CCDRA, 2004) 

No entanto, uma outra razão concorre de forma igualmente importante para o forte 

aumento do uso de água neste sector, bem como para os elevados valores da capitação do consumo: 

a expansão do turismo na região. Conforme se apresenta detalhadamente no ponto seguinte, estima-

se em 126 mil habitantes-equivalente a ocupação turística do Algarve, o que explica em parte o 

elevado valor da capitação referido anteriormente. Outros factores que contribuem para explicar 

esse valor são: 

• Padrão de consumo muito elevado (próprio de regiões turísticas mediterrânicas), com capitações 

muito superiores às utilizadas na maior parte dos estudos regionais, as quais partem da realidade 

do todo nacional; 
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• Elevadas perdas nas redes de distribuição, nalguns casos assumidos pelas próprias entidades 

gestoras (AdA e Câmaras Municipais), com perdas identificadas da ordem dos 31% (diferença 

entre os volumes captados nas origens, e os facturados aos consumidores); 

• Existência de população residente não recenseada (INE, 2001), e/ou taxa de ocupação superior 

ou número ainda maior de camas turísticas não declaradas, face às estimativas disponíveis. 

O Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água ao Algarve (ver Figura III-16) que 

assegura o seu fornecimento domiciliário tinha, em 2007, três origens principais (AdA, 2007): 

• As ETA’s de Beliche e Tavira, a Sotavento, que captam água nas albufeiras de Odeleite e 

Beliche, e têm previsto um fornecimento médio anual de 40 hm³; 

• A ETA de Alcantarilha, a Barlavento, que capta água na albufeira do Funcho (20 hm³/ano), na 

ensecadeira de Odelouca (10 hm³/ano), e nos furos de Vale da Vila e Benaciate (13 hm³/ano), 

fornecendo até 43 hm³/ano; 

• A ETA das Fontaínhas, também a Barlavento, que capta água na albufeira da Bravura, e fornece 

até 4.5 hm³/ano. 

Assim, o sistema está actualmente preparado para poder fornecer 87.5 hm³/ano, valor que 

não estará longe de ser atingido caso não se reduzam as capitações, se mantenham as actuais taxas de 

crescimento populacional e turístico, e se prossiga o alargamento da cobertura regional55. Para além 

de eventuais soluções de médio ou longo prazo, que passam pelo aumento da oferta com base em 

novas origens (e nas quais se inclui a albufeira de Odelouca), o sistema pode ainda recorrer à estação 

reversível de Quarteira, que permite uma transferência de 10 hm³/ano entre os subsistemas de 

Sotavento e Barlavento, e às captações municipais, que actualmente podem fornecer um caudal de 

ponta de aproximadamente 1 300 l/s. É nesta opção estratégica de integração dos recursos 

superficiais e subterrâneos que a empresa gestora está actualmente a apostar, sendo promotora de 

um estudo (denominado OPTEXPLOR) que irá permitir conhecer a disponibilidade anual destas 

captações, com o objectivo de garantir a exploração sustentável dos aquíferos e de optimizar a 

qualidade da água ao nível do uso conjunto de recursos superficiais e subterrâneos (NUNES et al., 

2006b). 

Por fim, importa considerar a utilização de água por parte da população residente que não é 

servida pelas redes de abastecimento urbano no Algarve, estimada em cerca de 29 mil pessoas 

(MAOTDR, 2006b). Estes habitantes recorrem na sua maioria a furos ou poços próprios, bem 

                                                 
55 - Valores provisórios da AdA relativos a 2007 apontam para um volume total fornecido às autarquias de cerca de 70 
hm³. 
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como a pequenas charcas ou albufeiras, sendo que estas origens são muitas vezes colectivas, e o 

tratamento e distribuição da água por vezes apoiado pelas entidades públicas (nomeadamente as 

Câmaras Municipais). 

Assumindo que é possível efectuar uma estimativa indirecta dessas extracções a partir do 

número de habitantes e da capitação média regional conhecida (MONTEIRO et al., 2003b), pode-se 

calcular esse valor com base no cenário anteriormente estimado de capitação de 243 litros/dia, 

através do qual se chega ao valor médio anual de 2.6 hm³, que deve ser adicionado ao conjunto dos 

usos de água na região. Apesar de se tratar na sua maioria de uma população rural, com usos 

domésticos comparativamente moderados, este valor afigura-se pertinente pois este é igualmente um 

grupo social com uma elevada utilização de água para rega de hortas e abeberamento de animais, o 

que poderá compensar (por defeito) os baixos valores de utilização doméstica – este é no entanto 

um aspecto que fica por clarificar, e que se insere no âmbito dos estudos de tipificação e 

caracterização dos consumos de água que a AdA se propõe efectuar, com a colaboração da 

organização ambientalista Quercus-ANCN (Associação Nacional de Conservação da Natureza). 

Em síntese, pode afirmar-se que a quase totalidade das redes urbanas de abastecimento de 

água dos 16 concelhos do Algarve foram alimentadas, até ao final da década de 90, por água de 

origem subterrânea. Cada sistema de abastecimento foi inteiramente dimensionado de forma 

independente por cada Câmara Municipal, desde os furos até às torneiras de cada consumidor. Ao 

mesmo tempo que os sistemas de abastecimento de água foram crescendo, o número de furos 

associados a outro tipo de usos (essencialmente agricultura, abastecimentos domésticos particulares 

e colectivos, e campos de golfe) aumentou de forma significativa nos últimos 40 anos. 

Por outro lado, as primeiras contribuições para a caracterização dos recursos hídricos 

subterrâneos do Algarve à escala regional surgiram no início dos anos 80. Infelizmente, as câmaras 

municipais, enquanto entidades integralmente responsáveis pela gestão do abastecimento de água, 

não possuíam no seu conjunto qualquer instrumento (legal ou técnico) de planeamento regional, que 

lhes permitisse articular as soluções técnicas dimensionadas localmente, com o conhecimento 

hidrogeológico que, já nessa altura, permitia traçar de forma relativamente precisa as potencialidades 

e vulnerabilidades hidrogeológicas da região. Deste modo, o conhecimento existente sobre os 

recursos hídricos do Algarve nunca se reflectiu na qualidade do abastecimento urbano 

(MONTEIRO, 2006). 

Os efeitos da ausência de planeamento e, consequentemente, de estratégias eficazes de 

gestão da água, reflectiram-se inevitavelmente no surgimento de problemas localizados, que 

conduziram à degradação de qualidade da água em parte dos sistemas aquíferos. Na maioria dos 

casos demonstrou-se, através de metodologias cientificamente fundamentadas, que os problemas 
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detectados estão predominantemente relacionados com a agricultura em áreas regadas (STIGTER et 

al., 2006) e com a ocorrência de deslocação da interface da água doce / água salgada em alguns dos 

aquíferos costeiros em conexão hidráulica com o mar (CARREIRA, 1991). 

Foram estas as circunstâncias que conduziram à definição da actual política de gestão da água 

para abastecimento urbano no Algarve, à semelhança do que aconteceu na maior parte de Portugal. 

O modelo escolhido, ao contrário do que preconizam os modelos mais actuais de gestão da água, 

assenta numa estratégia que consiste em privilegiar o dimensionamento de soluções baseadas no uso 

exclusivo de águas captadas em albufeiras, em detrimento das águas subterrâneas que suportaram a 

quase totalidade do abastecimento urbano no passado. 

2.2.3. Turismo 

O turismo é uma das principais actividades económicas mundiais, e de importância relativa 

crescente. Estima-se que cerca de 20% do volume de negócios gerado pelo turismo mundial esteja 

concentrado na Europa Mediterrânica (UNWTO, 2007), incluindo Portugal, onde o sector 

representa perto de 5% do PIB (Produto Interno Bruto – (INE, 2006b). No Algarve, o turismo 

constitui o principal sector de actividade desde a década de 70, representando actualmente perto de 

dois terços da economia regional, segundo uma estimativa (denominada “simulação de conta satélite 

do sector turístico”) do World Travel & Tourism Council (WTTC) para o Algarve56. O mesmo relatório 

aponta para o crescimento deste peso relativo do sector, conforme se pode concluir da leitura dos 

dados apresentados no Quadro III-9. 

 

Quadro III-9. Peso relativo do turismo na economia do Algarve (WTTC, 2004) 

Variável % PIB  % emprego 

Ano 2003 2013 2003 2013 

Peso directo 45 47 37 40 

Peso indirecto 66 71 60 64 

 

                                                 
56 - www.wttc.travel.org/bin/pdf/original_pdf_file/algarve.pdf  
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Grande parte da actividade está concentrada no litoral Sul, nomeadamente na faixa central 

entre os concelhos de Loulé e Lagos, como se pode depreender da Figura III-26. É nesta estreita 

faixa de território que se localizam as principais estâncias e pólos turísticos, tais como Quarteira, 

Vilamoura, Albufeira, Armação de Pêra, Praia da Rocha e Alvor, entre outros. 

 

 

Figura III-26. Número de dormidas registadas por concelho em 2000 (CCDRA, 2004) 

Na Figura III-27 estão representadas as principais potencialidades turísticas territoriais do 

Algarve, conforme previstas no PEDRA (Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região do 

Algarve), elaborado em 1999, posteriormente assumidas nos principais instrumentos de planificação 

do desenvolvimento regional e do ordenamento do território actualmente em vigor (PROTAL, 

QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional). 

Em termos de utilização dos recursos hídricos (e, por essa via, de vulnerabilidade ao risco de 

Seca), o sector é sobretudo afectado ao nível do abastecimento urbano (ver ponto anterior), estando 

directa ou indirectamente na base de grande parte do crescimento urbanístico e demográfico 

verificado na região nas últimas décadas, e por isso também do forte crescimento verificado no uso 

de água ao nível do abastecimento urbano. 

O número de dormidas, em estabelecimentos hoteleiros classificados na região, passou de 

cerca de 1.7 milhões em 1970 para mais de 14 milhões em 2006 (INE, 2007c). A este valor há que 

somar o elevado número de dormidas não registadas, seja em estabelecimentos não oficializados 

(nomeadamente os milhares de casas de férias anualmente alugadas sem contratos legais), seja em 

segundas residências. As estimativas disponíveis mais recentes apontavam para que o uso de água da 

população flutuante fosse aproximadamente equivalente ao da população residente (AMBIO, 2001) 
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eventualmente empolada com base numa estada média por visitante de 14 noites57. Ajustando este 

valor à realidade da ocupação turística da região, é possível estimar de forma mais real o peso 

relativo da população flutuante no cômputo regional de utilização da água. 

 

 

Figura III-27. Territórios de especialização turística previstos no PEDRA (AMAL, 1999; 

CCDRA, 2004) 

De facto, paralelamente às cerca de 110 mil camas hoteleiras legalizadas na região (as que 

cobrem as mais de 14 milhões de dormidas referidas para 2006), existem perto de 107 mil casas de 

segunda habitação (INE, 2006a), que representam aproximadamente 428 mil camas de potencial 

utilização turística não classificada (com base num valor médio de quatro camas por fogo). Embora, 

obviamente, nem todas as casas de segunda habitação se destinem ao mercado de arrendamento, ao 

estimar-se para este tipo de ocupação turística (com ou sem arrendamento), uma taxa de ocupação 

anual de 19% (ou seja 69 dias, o equivalente a metade do conjunto dos períodos de férias escolares e 

fins-de-semana alargados, em que a procura se concentra e é substancialmente maior), chega-se a um 

                                                 
57 - Valor encontrado de forma algo aleatória, tendo em conta que a estada média na hotelaria clássica foi de 5.1 noites 
por hóspede em 2006 (INE, 2007). 
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valor final de quase 30 milhões de dormidas. Se a este valor se juntarem as registadas na hotelaria 

formal, tem-se um valor de cerca de 46 milhões de dormidas – ou seja, o equivalente a cerca de 30% 

da população residente (126 mil habitantes-equivalente). 

Outro valor que concorre para reforçar a importância deste tipo de ocupação prende-se com 

as estatísticas da habitação publicadas pelo INE em 2006 (INE, 2006a), que apontam para um 

número total de 325 139 fogos na região. Ora se os cerca de 422 mil residentes na região tiverem um 

número médio de pessoas por família semelhante à média nacional (3.1), então apenas cerca de 140 

mil fogos são utilizados como habitação permanente, sendo os restantes 185 mil destinados quase 

exclusivamente à ocupação turística, seja como segunda habitação, arrendamento, ou sob outras 

formas. Estas mesmas estatísticas publicadas pelo INE referem que 38.4% dos fogos têm uso 

sazonal – ou seja, cerca de 125 mil fogos. Apesar da discrepância dos valores, não há dúvida que a 

ocupação turística da região tem um peso enorme, o qual deverá representar cerca de um terço do 

volume de água utilizado para abastecimento urbano da região. 

Adicionalmente, a concentração sazonal da actividade durante a estação seca significa um 

pico de consumo concentrado no período em que as disponibilidades hídricas são mais reduzidas, o 

que obriga o sistema a possuir uma capacidade de abastecimento bastante superior à que resultaria 

duma distribuição temporal mais equitativa dos valores médios anuais. 

Por último, uma referência específica ao golfe, actividade desportiva de âmbito turístico que 

implica uma utilização intensiva de água, e que não só tem crescido substancialmente nos últimos 

anos, como representa actualmente uma das principais atracções turísticas da região (Figura III-28), 

sendo responsável por cerca de 8.5% das receitas globais do sector turístico regional (MARTINS, 

2004). 

O sub-sector do golfe é aquele em que melhor se conhecem as origens e volumes de água 

utilizados, devido ao elevado grau de monitorização e controlo actualmente existente. Os últimos 

estudos desenvolvidos na Universidade do Algarve (MONTEIRO et al., 2006b) basearam-se num 

exaustivo trabalho de campo realizado directamente em 25 dos 31 campos de golfe actualmente 

existentes (correspondentes a 29 campos de golfe equivalentes de 18 buracos, dimensão de 

referência dos mesmos), e concluíram que a rega operada apresenta uma elevada eficiência, com os 

usos totais a ficarem-se pelos 9.7 hm³/ano, face às estimativas mais recentes que apontavam para 

um valor médio anual da ordem dos 15 hm³. Este valor era calculado por excesso, com base numa 

dotação média anual de rega de 1 000 mm, para uma área média de 50 ha e 30 campos de 18 buracos 

(MARTINS, 2004). Verificou-se agora que não só o número de campos de golfe equivalentes e 

respectiva área são inferiores, como sobretudo as dotações de rega são consideravelmente inferiores 

àquela estimativa. 
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Figura III-28. Campos de golfe existentes em 2006 (adaptado de MONTEIRO et al., 2006a) 

Não deixa por isso de ser importante equacionar o elevado número de projectos e intenções 

de investimento existentes (MONTEIRO et al., 2006b), estimado em 25 campos de golfe 

equivalentes (16 localizados sobre os 17 aquíferos confinados actualmente conhecidos, e nove sobre 

os denominados “aquíferos indiferenciados” da Orla Sedimentar), já que a sua implantação poderá 

significar um acréscimo entre os 5 e os 8 hm³/ano a nível da procura útil regional. 

2.2.4. Indústria 

Os usos do sector industrial, à semelhança dos sectores agrícola e urbano, têm actualmente 

duas origens principais: os recursos superficiais, disponibilizados através da rede pública de 
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abastecimento urbano, e os recursos subterrâneos, a que as indústrias acedem maioritariamente 

através de captações próprias. 

No caso dos primeiros, é possível conhecer com alguma precisão o volume de água utilizado 

pelas indústrias, já que as ligações à rede pública passam por um contador, instalado de acordo com 

o tipo de utilização principal: agrícola, industrial, ou doméstico. Já no caso das captações próprias de 

águas subterrâneas, apesar de legalmente ser exigida uma autorização por parte do Estado (um alvará 

de exploração do domínio público hídrico, da responsabilidade legal da CCDRA), que estipula os 

volumes mensais máximos de extracção, é muito difícil conhecer com algum rigor o valor real dos 

respectivos usos. Isto deve-se a um complexo conjunto de factores, entre os quais se destacam: 

• A ausência até há poucos anos de registos regulares, sistemáticos ou fidedignos das captações 

efectuadas; 

• A dimensão gigantesca do número de processos entretanto criados no sentido de regularizar a 

situação; 

• A ausência ou reduzido papel da fiscalização estatal, que deixa muitas dúvidas quanto ao valor 

real das extracções; 

• O número extremamente reduzido de contadores existentes nessas captações próprias. 

Ainda assim, tendo em conta o recente esforço de actualização e regularização das captações 

empreendido pela CCDRA, e o facto dos principais consumidores industriais terem um registo de 

usos considerado mais fiável, julgou-se pertinente tentar estimar com maior rigor o valor global 

desses usos. 

Com esse fim, procedeu-se em primeiro lugar à identificação da totalidade dos 

estabelecimentos industriais existentes na região, e à sua estruturação por tipo de actividade e 

localização, com base em listagens fornecidas pela Direcção Regional de Economia do Algarve 

(DREA) e pela CCDRA. Em segundo lugar, essa listagem foi cruzada com os processos de 

autorização de captação de água subterrânea existentes na CCDRA. Em terceiro, através de 

entrevistas a responsáveis da DREA, foram identificados os sub-sectores industriais mais intensivos 

na utilização de água, a saber: 

• Produção de cimentos e fabricação de produtos derivados 

• Fabricação de betão pronto em instalações fixas 

• Fabricação de produtos de betão e similares para a construção 

• Fabricação de emulsões de asfalto e materiais similares de revestimento e cobertura 
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• Oficinas de britagem, lavagem e classificação de pedra 

• Fabricação de artigos de mármore, granito e rochas similares 

• Fabricação de tijolos, telhas, ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica 

• Fabricação de cerveja 

• Transformação de cortiça 

Em seguida, foram pesquisados e/ou consultados na CCDRA cerca de 60 processos de 

licenciamento, referentes aos sub-sectores anteriormente referidos. Este conjunto de processos 

representa uma amostragem representativa do tecido industrial regional, embora a sua selecção tenha 

sido feita de forma empírica, tendo em conta: 

• O conhecimento da situação real por parte dos técnicos responsáveis; 

• A existência ou não de processo de licenciamento com quantificação das extracções licenciadas 

para cada estabelecimento; 

• A dimensão relativa dos estabelecimentos de cada sub-sector; 

• A contabilização directa de casos particulares, nomeadamente no caso dos maiores 

consumidores de água. 

Os resultados foram extrapolados para o total de estabelecimentos industriais existentes, de 

acordo com os respectivos ramos de actividade, e verificados por cruzamento com os resultados de 

um inquérito realizado no Verão de 2005 pela DREA, sobre os impactos da Seca no tecido 

empresarial da região. No caso das indústrias de corte e polimento de rochas ornamentais 

(mármores e granitos), foram ainda tidos em conta os resultados de um estudo empresarial 

(ASSIMAGRA, 1996), nomeadamente em termos de uso médio por unidade industrial. 

Com base nestes procedimentos, obtiveram-se os resultados apresentados no Quadro III-10. 

Estes resultados devem ser analisados com a devida cautela, tendo em conta: 

• A extrapolação feita a partir dos dados consultados por amostragem na CCDRA, tendo em 

conta a impossibilidade prática de consultar todos os processos de licenciamento; 

• O desfasamento previsível entre usos licenciados e usos efectuados, tendo em conta o reduzido 

número de acções de controlo ou fiscalização por parte das entidades competentes, bem como 

de quaisquer mecanismos de monitorização ou quantificação sistemática dos usos (contadores 

ou outros); 
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• A reduzida fiabilidade de alguns dados de referência, nomeadamente os contidos nos estudos 

atrás referidos, cujos resultados são estimativas de valor meramente indicativo; 

• A existência de estabelecimentos industriais com captação própria de água noutros sub-sectores, 

apesar do seu menor peso relativo; 

• A contabilização das extracções máximas anuais autorizadas, e não dos usos realmente 

verificados. 

 

Quadro III-10. Estimativa de uso de água por sub-sector industrial 

Sub-sector industrial Nº estabelecimentos 

licenciados 

Valor anual estimado de 

uso de água (x1000 m³) 

Cimentos e derivados 12 394 

Betão pronto 17 408 

Betão e similares 20 40 

Emulsões de asfalto 11 442 

Britagem / lavagem pedra 9 130 

Mármores e granites 43 258 

Cerâmica 35 63 

Cerveja 1 (UNICER) 259 

Cortiça 17 102 

TOTAL 165 2.096 

 

Apesar destes constrangimentos, os resultados não deixam por isso de ser indicativos da 

importância relativa do sector industrial, em termos do seu peso na utilização global de água na 

região. Se for tido em conta que a soma dos constrangimentos referidos induzem numa procura 

globalmente superior ao valor de 2 096 000 m³ a que se chegou por estimativa, pode-se chegar a um 

valor de referência de 3 hm³, relativo às captações próprias de águas subterrâneas para a actividade 

industrial. 

O uso de águas superficiais pela indústria regional diz respeito na sua quase totalidade ao 

volume utilizado a partir da rede pública de abastecimento urbano. Em termos genéricos, 

corresponde às micro e pequenas empresas industriais, que sendo mais numerosas, são na maior 

parte dos casos menos intensivas no uso de água que as indústrias utilizadoras de águas subterrâneas. 

Em 1990, quando a rede pública fornecia água na sua quase totalidade de origem subterrânea, os 
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usos do sector industrial foram estimados em cerca de 10 hm³. Este valor baixou para 6 hm³ em 

2000, quando a rede pública já distribuía água predominantemente de origem superficial. Somado 

aos 3 hm³ anteriormente estimados para o uso de águas subterrâneas, chegamos a um total de 9 hm³. 

Para além de uma redução global na utilização de água pelo sector nas últimas décadas, 

devido sobretudo à diminuição do peso relativo das tipologias industriais mais intensivas na 

utilização de água, e ao aumento da eficiência tecnológica, o aumento do preço na rede pública e da 

pressão legislativa e fiscalizadora poderá ter levado alguns estabelecimentos a procurar novas origens 

de água próprias, ou a legalizar extracções previamente existentes. 

2.2.5. Energia 

A utilização da água para fins energéticos no Algarve é praticamente incipiente. Resume-se 

actualmente a duas pequenas turbinas instaladas nas barragens mais antigas (Bravura e Arade), cujos 

fins de construção foram a instalação de perímetros de rega. A produção de energia hidroeléctrica 

foi por isso, desde logo, explorada apenas como uma potencial mais-valia, destinada a aproveitar as 

descargas efectuadas quer para alimentar a rede de rega (na estação seca), quer para vazar as 

eventuais enchentes (na estação húmida). 

Em 1975 existiam no Algarve quatro centrais hidroeléctricas de serviço público (excluindo 

centrais de serviço particular de potência inferior a 50 kVA), com uma potência instalada de 1485 

kVA (720 no Odiáxere e 765 no Arade). Essa capacidade foi sendo progressivamente esvaziada, pelo 

que actualmente apenas funciona a central hidroeléctrica de Odiáxere, instalada na albufeira da 

Bravura. A progressiva redução na produção de energia de origem hidroeléctrica está patente na 

Figura III-2958. 

O desmantelamento da produção energética a partir da barragem do Arade justifica em 

grande parte a progressiva perda de capacidade produtiva verificada entre 1969 e 2001, pelo que não 

é possível correlacionar essa quebra com os eventos de Seca ocorridos na região. O mesmo ocorreu 

no aproveitamento mini-hídrico da barragem da Bravura (central de Odeáxere), que no entanto 

manteve estabilizada a sua capacidade de produção até final do século passado, pelo que, com base 

no valor de produção média anual (464 MWh), e fixando o preço ao custo médio anual de 2005 

(66.2 € / MWh), é possível comparar o valor das quebras de produção verificadas nas Secas das 

                                                 
58 - Para além da energia produzida de origem hidroeléctrica, no Algarve produz-se sobretudo energia de origem térmica 
(gasóleo), a partir da central pública de emergência instalada em Tunes (com 237 mil kVA de potência instalada), e de 29 
centrais particulares (com um total de 6 mil kVA de potência instalada). 
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décadas de 70 a 90: 15 756 € em 1975-6, 84 670 € em 1980-7, e 59 845 € em 1992-5. Também neste 

sector, a Seca dos anos 80, pela sua duração, seria a que causaria impactos mais graves, o que não se 

terá verificado devido ao preço relativo inferior da electricidade. 

 

 

Figura III-29. Evolução da produção de energia hidroeléctrica (adaptado de DGADR)59 

Outros factores concorrem para as quebras de produção verificadas, embora nos períodos 

atrás referidos se possa assumir que a redução do volume de água nas albufeiras tenha sido o factor 

determinante das quebras verificadas. De qualquer forma, o desmantelamento da produção 

hidroeléctrica existente prende-se sobretudo com a sua insustentabilidade financeira, derivada da 

tecnologia obsoleta utilizada, e da elevada variabilidade e sazonalidade dos caudais. 

                                                 
59 - http://www.dgadr.pt/  
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3. Articulação entre Oferta e Procura 

Foram analisados ao longo deste capítulo as diversas componentes da oferta e da procura 

úteis regionais. A ligação entre estas duas componentes, nomeadamente entre as albufeiras e 

aquíferos que constituem as origens da oferta, e os diversos sectores de actividade que integram a 

procura, é assegurada pelos diversos sistemas de captação, distribuição e abastecimento de água 

existentes, quer para abastecimento urbano, quer para rega, ou para outros fins. 

É sobre estes sistemas que se faz a gestão operacional dos recursos hídricos, incluindo nesse 

âmbito a gestão do risco de Seca e a redução e mitigação dos seus impactos. Neste contexto, 

importa ter em conta três aspectos fundamentais que condicionam essa gestão, e se analisam em 

seguida: i) as limitações físicas impostas pelos circuitos de captação e distribuição de água, e as 

pressões exercidas pela procura; ii) as incertezas e riscos resultantes do desconhecimento face a 

algumas das componentes principais da oferta e procura úteis; e sobretudo, iii) as restrições impostas 

à oferta durante a ocorrência de períodos de Seca. 

3.1. Limitações e pressões sobre os sistemas de 

abastecimento 

A importância de distinguir as origens entre recursos superficiais e subterrâneos, conforme a 

metodologia utilizada na análise anterior das componentes de oferta e procura úteis de água no 

Algarve, vai para além do seu comportamento hidrológico diferenciado: deriva igualmente dos 

circuitos de captação e distribuição regional de água serem na sua maior parte autónomos e não 

estarem integrados. 

Daqui resulta uma importante limitação na gestão dos recursos hídricos à escala regional, 

nomeadamente no que toca ao abastecimento urbano, devido à rigidez do actual sistema. Este 

assenta na exploração quase exclusiva de recursos superficiais, apenas podendo receber volumes 

adicionais de água a partir das ETA’s de Fontainhas, Alcantarilha e Tavira (ver Figura III-16). Com 

apenas três entradas possíveis para mais de 50 saídas de água (pontos de entrega), o sistema 
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dificilmente incorpora recursos complementares com origem subterrânea, aspecto crucial que ficou 

demonstrado no mais recente período de carência (a Seca de 2004-06). Assim, esta rigidez constitui-

se como uma dificuldade estrutural na integração a longo prazo da gestão dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, conforme preconizado actualmente pelas principais políticas nacionais e 

europeias de gestão da água (e nomeadamente pela Directiva-Quadro da Água). 

Os circuitos de captação e distribuição de água para regadio são ainda mais fraccionados, 

sendo quase sempre individualizados por aproveitamento hidroagrícola, sem quaisquer ligações entre 

eles. Apesar disso, quase todos os grandes aproveitamentos partilham origens comuns com o 

abastecimento urbano, nomeadamente a partir das grandes albufeiras, onde o potencial de 

transferência entre os diferentes usos é portanto maior. 

Há também que ter em conta as pressões que se exercem sobre a procura, nomeadamente 

em função das tendências de evolução dos principais sectores utilizadores da água na região, 

considerando os cenários futuros mais credíveis. Ora no Algarve, os sectores de actividade que têm 

apresentado maior crescimento do uso de água nos últimos anos têm sido o abastecimento urbano e 

o golfe, ambos por via do desenvolvimento da actividade turística. Embora em ambos os sectores se 

comecem a verificar aumentos da eficiência de utilização e redução das perdas e desperdícios, o 

aumento absoluto do volume de água utilizado deve continuar nos próximos anos, devido sobretudo 

ao crescimento demográfico, à expansão urbanística, e ao aumento das taxas de cobertura do 

abastecimento urbano, bem como à expansão das actividades turísticas em geral, e do golfe em 

particular (CCDRA, 2004). 

Se os usos relativamente reduzidos dos sectores industrial e energético não apresentam 

qualquer sinal sensível de evolução, já o principal sector consumidor de água na região (a agricultura) 

apresenta sinais contraditórios, que tendem a anular-se entre si, estabilizando os volumes globais de 

água utilizados anualmente. O sinal positivo (maior utilização) surge de alguma expansão que as 

áreas de regadio ainda parecem comportar, bem como do aumento da execução dos perímetros de 

rega, tendências suportadas pelas políticas agrícolas europeias. O sinal negativo provém das 

orientações e normas reguladoras que obrigam a uma maior eficiência, quer ao nível das perdas nas 

redes de distribuição, quer ao nível das tecnologias de rega (MAOT, 2002b). Esta tendência deve-se 

em grande parte às crescentes pressões exercidas sobre o sector pela própria opinião pública, pelas 

Organizações Governamentais nacionais e comunitárias (que respondem sobretudo perante aquela 

opinião pública), e pelas Organizações Não-Governamentais de Defesa do Ambiente. 
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3.2. Incertezas e insuficiências de conhecimento 

Conforme descrito no início do presente capítulo (ver ponto 1.1), o conhecimento actual 

sobre o balanço hídrico regional útil revela-se ainda bastante incompleto, sobretudo por não se 

conhecer o volume de recarga e de extracção dos denominados “aquíferos indiferenciados”. Este é 

aliás um aspecto fundamental e frequentemente omitido acerca dos recursos hídricos subterrâneos 

do Algarve: estima-se que a recarga global do ramo subterrâneo do ciclo hidrológico regional se situe 

nos 360 hm³/ano (TRAC, 1981), muito acima dos 216 hm³/ano de recarga estimados para os 17 

sistemas aquíferos principais identificados à escala regional do Algarve, os únicos dos quais se 

conhecem as características hidráulicas e condições de fronteira, e que coexistem com outros 

aquíferos para os quais o estado actual do conhecimento não permite a sua identificação precisa. 

O elevado número de extracções particulares para abastecimento urbano e rega localizadas 

fora da área abrangida pelos 17 sistemas aquíferos referidos (ver Figura III-18), testemunha a 

existência de elevados volumes de água captados a partir de outras origens subterrâneas. Com base 

no cálculo da área dos polígonos das superfícies regadas, tem-se que cerca de 70% dessas superfícies 

se localizam sobre os principais sistemas aquíferos regionais, e cerca de 30% sobre outras áreas. 

Aceitando que esta proporção não é significativamente alterada pelas superfícies regadas a partir de 

origens superficiais (nomeadamente os aproveitamentos hidroagrícolas de iniciativa pública, cuja 

superfície se reparte de forma semelhante entre aquíferos e fora deles), estima-se que a agricultura de 

regadio capte cerca de 126 hm³ a partir dos principais aquíferos regionais, e cerca de 53 hm³ a partir 

de aquíferos indiferenciados. 

Em DO Ó e MONTEIRO (2006) são apontadas as principais lacunas para um 

conhecimento mais aproximado dos usos reais, que correspondem fundamentalmente à 

subavaliação dos usos privados dos sectores agrícola, doméstico e industrial com origem 

subterrânea. 

No primeiro caso, para o sector agrícola, a subavaliação deve-se ao desconhecimento actual 

sobre os usos reais. Por um lado, a esmagadora maioria das captações não possui contadores ou 

qualquer outra forma de controlo quantitativo da extracção efectuada. Por outro, só recentemente se 

está a procurar estimar esse uso por métodos indirectos, nomeadamente recorrendo à identificação 

por detecção remota das áreas e culturas regadas. A diversidade de estimativas de área e volume de 

rega para o caso específico do sistema aquífero Querença-Silves, presentes em diversos trabalhos 
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recentes (nomeadamente ALMEIDA et al., 2000; COSTA, 2003; LOPES et al., 2005), evidencia bem 

o grau de incerteza que comportam os métodos até hoje utilizados. 

Para o sector doméstico, a subavaliação deve-se sobretudo à ocupação humana dispersa que 

caracteriza a região, havendo cerca de 7% da população sem ligação às redes de abastecimento 

público. Para ambos os casos, são inúmeras as captações subterrâneas não declaradas ou licenciadas. 

Por último, no caso do uso industrial, e embora este sector não seja muito significativo no 

seio da economia regional, ele representa um valor relativamente mais importante do que era 

usualmente estimado no uso regional da água. Uma grande parte do uso de água pela indústria tem 

origem nos recursos subterrâneos, pelo que é sobre estes que continua a pesar maior incerteza. 

No sub-capítulo anterior (ponto 2.2) foram apresentadas as estimativas possíveis para cobrir 

estas lacunas, de modo a estimar de forma mais rigorosa a procura útil de água na região do Algarve. 

Com base na agregação dos diversos resultados sectoriais, é possível apresentar um quadro regional 

da utilização da água mais próximo dos valores reais, conforme se apresenta, para um ano médio de 

referência como 2007, no Quadro III-11. 

 

Quadro III-11. Estimativa sectorial da utilização de água no Algarve em 2007 (em hm³) 

Origem Recarga Agricultura Abast. urbano Golfe Indústria Balanço 

Albufeiras 170 31 63 1 6 +69 

17 aquíferos 216 126 9 8 3 +70 

Outros subt. 144 53 2 1 - +88 

TOTAL 530 210 (69%) 74 (24%) 10 (3%) 9 (3%) +227 

 

Da análise do Quadro III-11 destaca-se, em primeiro lugar, o facto de todas as origens 

apresentarem balanços oferta / procura francamente positivos para um ano médio, apesar de todas 

as incertezas apontadas anteriormente neste estudo. Este facto sugere que as dificuldades sentidas 

em períodos de oferta reduzida, tal como ocorreu na recente Seca de 2004-06, possam ser 

fortemente mitigadas através do uso conjunto e integrado das diferentes origens, tal como 

preconizado pela Directiva-Quadro da Água, tendo em vista a utilização sustentável dos recursos 

hídricos. 

De realçar também o elevado valor de recarga e extracções a partir dos denominados 

“aquíferos indiferenciados”, sobre os quais pesam maiores incertezas. De facto, deve ser tido em 
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conta, neste contexto, que existe ainda um elevado desconhecimento sobre algumas componentes 

fundamentais deste balanço, com sejam a recarga efectiva na área dos “aquíferos indiferenciados”, e 

os usos efectivos do sector agrícola. 

A elevada capitação associada ao uso doméstico de água (inserido nos valores captados para 

abastecimento urbano), é outro elemento relevante no padrão regional de utilização da água. 

Segundo alguns trabalhos em curso, a campanha de sensibilização para a poupança de água 

empreendida pela AdA e pela CCDRA no ano de Seca de 2005 permitiu uma redução do volume 

utilizado pelo sistema público de abastecimento urbano, sem limitação dos usos essenciais, da ordem 

dos 10% nos meses de Verão60, provando que é possível baixar os consumos sem alterações do foro 

estrutural, e que o actual padrão de utilização de água tem uma parte significativa de desperdício 

e/ou uso supérfluo, para além das reconhecidamente elevadas perdas nas redes de distribuição, 

nomeadamente na ligação aos consumidores (rede “em baixa”). 

3.2.1. Restrições na oferta em períodos de Seca 

O balanço entre as diversas componentes da oferta e da procura de água no Algarve, 

apresentado anteriormente no Quadro III-11, baseia-se na estimativa de valores médios anuais. São 

valores virtuais, já que de ano para ano, aquele balanço está sujeito a oscilações em todas as suas 

componentes, nomeadamente na recarga de aquíferos e albufeiras, em função da elevada 

variabilidade inter-anual da precipitação. 

Se este balanço regional entre oferta e procura úteis for referenciado a um ano extremamente 

seco como o ano climatológico de 2004/5, aplicando uma estimativa grosseira de 35%61 aos valores 

da recarga, tem-se um quadro de valores substancialmente distinto, conforme se apresenta no 

Quadro III-12. Obviamente que os valores apresentados constituem um quadro teórico de 

referência, pois na prática estes balanços extraordinariamente negativos não ocorreram: antes 

resultaram em restrições à procura e uso de água na região (ou seja, nos próprios impactos da Seca, 

analisados detalhadamente no próximo sub-capítulo). As reduzidas disponibilidades das albufeiras 

impuseram desde logo restrições a quaisquer usos que não para abastecimento urbano, e mesmo 

para este sector, foi necessário recorrer a água captada nos aquíferos. Também a partir destes houve 

restrições no fornecimento de água, nomeadamente ao sector agrícola. 

                                                 
60 - De Junho a Setembro, comparativamente a 2004; no mês de maior consumo (Julho) a redução foi de quase 15%. 

61 - Valor aproximado da precipitação média regional ocorrida nesse ano, face aos valores médios da normal 
climatológica de 1971-2000. 
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Quadro III-12. Estimativa bruta das principais variáveis do balanço entre oferta e procura 

úteis em 2004/5 (em hm³) 

Origem Recarga Agricultura Abast. urbano Golfe Indústria Balanço 

Albufeiras 60 31 63 1 6 -41 

17 aquíferos 76 126 9 8 3 -70 

Outros subt. 50 53 2 1 - -6 

TOTAL 186 210 74 10 9 -117 

 

De facto, não se conhecem os valores efectivos de consumo nem de restrição a nível 

regional, ficando assim impossibilitado o cálculo de um balanço real entre oferta e procura para 

aquele ano particular. As principais limitações derivam, no caso das estimativas de recarga utilizadas 

neste trabalho (Quadro III-13), de estas se basearem em valores de recarga instantânea, apesar de se 

saber que existe um diferencial de tempo de resposta entre a ocorrência de precipitação e a recarga 

efectiva dos corpos de água, tempo esse que é muito variável, mas em regra menor nas albufeiras e 

maior nos aquíferos. 

 

Quadro III-13. Estimativa afinada das principais variáveis do balanço entre oferta e procura 

úteis em 2004/5 (em hm³) 

Origem Recarga Agricultura Abast. urbano Golfe Indústria Balanço 

Albufeiras 60 20 41 1 6 -8 

17 aquíferos 76 137 29 8 3 -101 

Outros subt. 50 53 2 1 - -6 

TOTAL 186 210 72 10 9 -115 

 

No caso das estimativas de consumo, os valores apresentados baseiam-se nos dados 

publicados pelo SNIRH relativamente à extracção a partir das albufeiras (rega e abastecimento 

urbano), em trabalhos realizados na Universidade do Algarve (ex. NUNES et al., 2006b) 

relativamente à extracção a partir de albufeiras e aquíferos para abastecimento urbano, e nas diversas 

estimativas sectoriais desenvolvidas no sub-capítulo anterior deste trabalho (ponto 2.2). 
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A maior incerteza reside então nas extracções de aquíferos para rega, principal actividade 

utilizadora de água na região. Num ano tão seco como o de 2004/5, as necessidades de água da 

maior parte das culturas são consideravelmente superiores às normais. No entanto, face às 

disponibilidades reduzidas, é razoável aceitar que a actividade se tenha mantido com recurso a 

volumes de água inferiores aos necessários. Houve restrições significativas no volume de água 

disponível para rega a partir das albufeiras, mas é credível que esse défice tenha em muitos casos 

sido compensado com um aumento das extracções a partir dos aquíferos. Assume-se por isso neste 

estudo uma transferência entre origens, mantendo-se o volume total de extracção para rega. 

Com base nestes pressupostos, os resultados do Quadro III-13 apontam para balanços 

negativos em todas as origens, nomeadamente nos principais aquíferos regionais. Esta situação é 

reveladora da sua importância na oferta regional de água, mas também da forma como estes recursos 

são actualmente explorados, geridos como uma reserva estratégica para períodos de Seca, graças à 

sua capacidade superior de regulação inter-anual da precipitação (face aos recursos superficiais). 

Nos aquíferos indiferenciados, o défice verificado, embora reduzido, também merece 

destaque, sobretudo por não se conhecerem devidamente os recursos disponíveis e o 

funcionamento hidráulico daqueles sistemas (incluindo as transferências entre diferentes sistemas 

aquíferos). No entanto, é possível que as extracções efectivas possam ser mais reduzidas que nos 

valores estimados, e sobretudo que estejam “escondidos” neste conjunto indiferenciado alguns 

aquíferos não identificados, com taxas de recarga bastante superiores às estimadas. Esta hipótese é 

tanto mais pertinente, quanto se sabe que a maior parte das áreas regadas a partir destes aquíferos 

indiferenciados se localiza na Orla Sedimentar, só que não sobrepostas à área dos 17 aquíferos 

actualmente identificados. 

Estas incertezas devem assim remeter a análise dos resultados apresentados no Quadro III-

13 para a esfera das tendências, e nesse campo, a conclusão mais significativa para um ano seco 

como este, prende-se com a transferência de extracções das albufeiras para os aquíferos, que são 

assim geridos como reservas estratégicas de água, cruciais para fazer face a estes períodos críticos de 

escassez. O facto de num ano médio os balanços serem francamente positivos nas duas principais 

origens de água da região, permite que tanto as albufeiras, como sobretudo os sistemas aquíferos, 

assegurem potencialmente os volumes de água necessários ao abastecimento de água à região em 

dois ou mais anos consecutivos de precipitação escassa – mas esta é uma garantia dependente da 

integração de origens subterrâneas e superficiais, que actualmente não se verifica. Esta foi aliás a 

principal conclusão do relatório recentemente apresentado ao INAG (MONTEIRO et al., 2007) 

para o aquífero Querença-Silves, que apesar de verificar um balanço hídrico negativo para o aquífero 
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no ano hidrológico de 2004/5 (Quadro III-14), prevê a viabilidade do regime de exploração 

efectuado em pelo menos dois anos tão secos quanto aquele. 

 

Quadro III-14. Balanço hídrico do aquífero Querença-Silves, em hm³, entre 2003 e 2006 

(MONTEIRO et al., 2007) 

Parcela 2003 2004 2005 2006 

Extracção rega (-) 23.8 23.8 23.8 23.8 

Extracção abastecimento público (-) 6.4 8.8 11.6 2.9 

Descarga natural (-) 53.3 35.1 17.5 19.8 

Recarga (+) 78.9 47.5 56.8 34.9 

Balanço -4.5 -21.8 -6.0 9.8 

Nota: muitas extracções particulares não são aqui contabilizadas, bem como algumas extracções para 

actividades industriais e regadios não identificados 

 

Neste contexto, importa sobretudo conhecer melhor o funcionamento hidráulico dos 

sistemas aquíferos, para que se possa, à semelhança das albufeiras, estimar a capacidade de assegurar 

extracções quando o balanço hídrico é negativo, e garantir a implementação de formas racionais de 

gestão integrada das origens e das actividades utilizadoras da água. Como se verá adiante, foram 

sobretudo problemas de desconhecimento e má gestão que estiveram na origem de grande parte dos 

impactos da Seca ocorrida em 2004-06. 

4. Identificação e Avaliação de Impactos: a Seca de 

2004-06 

De acordo com a sua tipologia e natureza, os impactos das Secas podem ser classificados em 

económicos, sociais e ambientais (MITCHELL et al., 1989). Se os impactos económicos podem ser 

quantificados por via monetária, pelo menos parcialmente, já os custos sociais e ambientais 

dificilmente são descritos de forma integral através de métodos quantitativos, pelo que a sua 
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avaliação deve ser complementada por via qualitativa62. A utilização de ambas as formas 

metodológicas deve ser prosseguida sempre que possível, apesar dos esforços desenvolvidos na área 

da economia dos recursos naturais (com base nos pressupostos da teoria económica neoclássica) em 

quantificar monetariamente as perdas/custos dos bens e recursos naturais (RODRIGO e MATOS, 

2001). 

A integração destes diferentes tipos de impactos afigura-se particularmente pertinente com 

base em determinado território de estudo. Esta análise regional de impactos permite integrá-los 

espacialmente em função das origens (um aquífero ou uma albufeira, por exemplo), dos sectores 

afectados (agro-pecuário, produção de energia, ou abastecimento urbano), ou de unidades territoriais 

de nível inferior (como concelhos ou sub-bacias), mas sempre assumindo a diferente natureza dos 

impactos, dos métodos de avaliação, e das próprias unidades de medida. Por exemplo, determinada 

restrição num sistema de abastecimento público urbano pode medir-se em termos de redução de 

volume fornecido, perdas de facturação da entidade fornecedora, ou número de dias com restrições, 

mas dificilmente se podem integrar estes diversos impactos de forma quantitativa. 

As dificuldades em avaliar e quantificar os impactos das Secas (nomeadamente os indirectos) 

têm sido alvo de uma crescente preocupação, com CHANGNON (1999), por exemplo, a destacar a 

falta de dados económicos credíveis e a falta de conhecimentos sobre as limitações das fontes como 

principais problemas, contribuindo inclusivamente para o crescente peso das ajudas e subsídios de 

emergência em detrimento das medidas preventivas. Já os trabalhos de ROSE (2004) e de VAN 

DER VEEN (2004) abordam os diferentes métodos utilizados na avaliação de impactos económicos 

dos riscos naturais, discutindo os conceitos que servem de base a estas avaliações, e algumas 

limitações operacionais dos métodos utilizados, tais como a utilização de indicadores de stocks e/ou 

de fluxos económicos, a dupla contagem de impactos, ou o uso de multiplicadores na estimação dos 

efeitos indirectos de diversa ordem. 

Apesar destas dificuldades, a ocorrência de um evento de Seca no Algarve entre 2004 e 2006 

constituiu um importante caso de estudo para a análise regional dos eventos de Seca e dos seus 

impactos. A identificação destes depende em primeira instância da informação disponível e passível 

de ser tratada e utilizada, recorrendo a métodos quer quantitativos quer qualitativos. No caso 

específico do evento referido, a informação recolhida no âmbito deste trabalho pode ser classificada 

em quatro grupos principais: 

                                                 
62 - Tomando como referência, por exemplo, a noção de custo social de KAPP (1976), e a noção de custo ambiental de 
SALMONA (1988), bem como outros trabalhos mais recentes baseados naqueles. 
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1. A informação económica quantitativa e directa, produzida na avaliação de impactos da 

própria Comissão para a Seca 2005; 

2. A informação económica quantitativa mas indirecta, fornecida pelas estatísticas de produção 

agrícola e energética, e pela avaliação de custos da Seca e da Escassez de Água produzida 

pelo Ministério da Agricultura63; 

3. A informação económica, social e ambiental qualitativa, incluída nos diversos relatórios 

periódicos produzidos pela Comissão para a Seca 2005, bem como em legislação e outra 

documentação específica, produzida neste âmbito pela Administração Pública; 

4. A informação qualitativa temática veiculada pelos meios de comunicação social (Media). 

Importa aqui mencionar a limitação temporal da informação produzida pela Comissão para a 

Seca (alíneas 1 e 3), que se restringe ao ano de 2005, quando os impactos surgiram com o início do 

evento em 2004 e perduraram até 2006 (ou mais tarde, no caso nomeadamente das culturas agrícolas 

permanentes que foram afectadas). Tal deve-se sobretudo ao facto de só em 2005 os impactos terem 

alcançado um certo nível de gravidade e notoriedade, e de só nesse ano o evento ter englobado todo 

o País. 

Quanto à informação económica indirecta analisada (alínea 2), tem o seu uso limitado por 

duas condições principais: em primeiro lugar a informação estatística, quer agrícola quer energética, 

tem por principal limitação o facto das variações de produção registadas se poderem dever a outros 

factores que não apenas a Seca (o que está “escondido nos números”, e não é escrutinável); em 

segundo lugar, grande parte da informação produzida pelo GPP para a Comissão Europeia está 

agregada a nível nacional, pelo que não é possível interpretar os resultados exclusivamente a nível da 

região Algarve. Esta limitação, derivada do cariz indirecto da informação obtida, também se aplica à 

informação dos Media (alínea 4) de nível nacional. 

                                                 
63 - Avaliação produzida pelo Gabinete de Políticas e Planeamento do Ministério da Agricultura (GPP), a pedido da 
Comissão Europeia (CE), no âmbito dos trabalhos de preparação da Comunicação ao Conselho e ao Parlamento 
Europeus sobre Escassez de Água e Seca (CCE, 2007b). 



Capítulo III –Vulnerabilidade Regional à Seca 

              - 177 - 

4.1. Impactos económicos quantificados 

A informação quantificada disponível sobre os impactos da última Seca que afectou a região 

é escassa, dispersa, e desarticulada. No entanto, representa já um certo avanço face ao reduzido 

conhecimento quantificado dos impactos de eventos anteriores. 

O primeiro tipo de informação surgiu em Janeiro de 2006, quando a Comissão para a Seca 

2005 apresentou um balanço que incluía os impactos económicos identificados no sector público, 

não contemplando por isso os prejuízos sofridos pelos privados, e nomeadamente pelos 

agricultores. 

Este relatório apresentou como prejuízo para o Estado um valor total de 286 milhões de 

euros (M€), repartidos da seguinte forma: 

• Importação adicional de combustíveis para produção térmica de energia – 182 

• Despesas suplementares do Estado com o sector agrícola (bonificação de linhas de crédito, 

cereais de intervenção, ajudas à pecuária, e isenções de pagamento à Segurança Social) – 39 

• Custo potencial da compra de licenças de emissões (devido à ultrapassagem da quota de emissão 

de gases com efeito de estufa pelas produtoras eléctricas) – 38 

• Perdas da indústria da pasta de papel (devido à redução de crescimento dos eucaliptais) – 30 

• Despesas dos municípios com a supressão de carências no abastecimento urbano – 13 

• Antecipação e prolongamento da época de incêndios – 9 

• Quebra nas vendas de adubos – 2 

• Acções públicas de sensibilização (uma a nível nacional e outra especificamente para o Algarve) 

– 1 

Este valor foi actualizado na linha das despesas estatais com o sector agrícola, pela avaliação 

de impactos produzida em 2007 pelo GPP. Assim, os 39 M€ inicialmente previstos passaram a 88.7 

M€, distribuídos da seguinte forma: 

• Armazenamento contingencial de cereais de stocks de intervenção comunitários, provenientes 

da Hungria – 74.4 
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• Bonificação de linhas de crédito concedidas ao sector – 2.3 

• Isenção de pagamentos à Segurança Social – 12.0 

A primeira estimativa sobre os impactos económicos da Seca no sector agrícola foi 

apresentada pela Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) ainda em 2005, que apresentou o 

valor de 2000 M€ para todo o País. Este valor não só carece de fundamentação (embora nunca 

tenha sido rebatido pelas autoridades estatais), como tem pouca relevância a nível da presente análise 

regional. Uma avaliação realizada já em 2006 pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Algarve (DRAP) estima o valor global dos prejuízos no sector agrícola do Algarve em cerca de 36 

M€, sendo próximo de 15 M€ no sub-sector dos citrinos, mas apenas para o ano de 2005. Face a 

esta limitação, parece aceitável a estimativa apresentada pela Associação de Regantes e Beneficiários 

de Silves, Lagoa e Portimão (ARBSLP) relativa aos prejuízos verificados nos cerca de 900ha de 

citrinos que abrange – 28.6 M€, incluindo estimativa dos custos nas campanhas subsequentes, em 

resultado dos danos ocorridos em muitas árvores. 

Já a avaliação de custos da Seca de 2004-06 produzida pelo GPP para o sector agrícola 

nacional, dá conta de um prejuízo (soma da perda de rendimento e do aumento de custos de 

produção) de 519 M€, ou seja, cerca de um quarto do valor inicialmente estimado pela CAP. Este 

valor foi calculado através de um levantamento sistemático realizado pelo Ministério da Agricultura 

sobre o impacto das Secas no sector, baseado em métodos rigorosos de estimação e num exaustivo 

trabalho de campo, pelo que merece maior credibilidade. Não deve no entanto deixar de ser tido em 

conta que, mais uma vez, estas estimativas dizem respeito aos impactos verificados exclusivamente 

no ano de 2005, não sendo contabilizados quer os impactos em 2004 e 2006 (em que a Seca foi 

parcial, tendo afectado particularmente o Algarve), quer os impactos causados em anos 

subsequentes, devido nomeadamente aos danos provocados em algumas culturas permanentes, 

contabilizadas nas estimativas iniciais da CAP e da ARBSLP. Adicionalmente, este estudo teve o 

mérito de estimar os impactos por bacias hidrográficas, tendo sido calculados em 4.3 M€ para as 

Ribeiras do Algarve, e em 123.2 M€ para a Bacia do Guadiana, a mais atingida a nível nacional. 

As perdas económicas do sector agrícola podem também ser procuradas, ainda que a nível 

nacional e de forma indirecta, nas estatísticas do sector. Segundo o Inquérito às Explorações 

publicado pelo INE em 2006 (INE, 2006c), os resultados líquidos empresariais do sector baixaram 

de 2200 M€ em 2004 para 1800 M€ em 2005 (valor idêntico ao verificado em 1999). O próprio INE 

justifica esta quebra com a Seca ocorrida, mas também como resultado da alteração das regras de 

financiamento da Política Agrícola Comum (PAC) europeia, sendo assim difícil de distinguir e isolar 

o impacto económico do evento. De qualquer forma, a diferença verificada entre aqueles dois anos 
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(cerca de 400 M€) aproxima-se da estimativa do GPP de 519 M€ de prejuízo para o sector 

empresarial agrícola, o que concorre para validá-lo. 

No Quadro III-15 é apresentado um resumo destas estimativas quantitativas relativamente 

ao impacto económico da Seca em 2005. 

 

Quadro III-15. Principais estimativas de impacto económico da Seca em 2005 

Sector Rubrica Valor* Fonte 

Estado Total 363 Comissão Seca 2005 

 Importação de combustíveis 182  

 Armazenamento de cereais 74  

 Compra de licença de emissões 38  

 Prejuízos na indústria de pasta de papel 30  

 Supressão de carências no abastecimento urbano 13  

 Isenção de pagamentos à Segurança Social 12  

 Alargamento da época de incêndios 9  

 Bonificação de linhas de crédito agrícola 2  

 Quebras nas vendas de adubos 2  

 Acções públicas de sensibilização 1  

Agrícola Geral nacional 2000 CAP 

 Citricultura regional 29 ARBSLP 

 Geral regional 36 DRAP 

 Citricultura regional 15  

 Geral nacional 519 GPP 

 Geral Ribeiras do Algarve 4  

 Geral Guadiana 123  

 Geral nacional 400 INE 

* Em milhões de euros (M€) 
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4.2. Impactos não quantificados 

A análise das fontes disponíveis de informação qualitativa é igualmente importante, sendo 

inclusivamente mais completa a nível regional, embora de leitura mais complexa e subjectiva, 

complementando a informação quantitativa disponível na identificação e análise dos impactos da 

Seca de 2004-06 no Algarve. Conforme referido anteriormente, estas fontes de informação 

qualitativa são os relatórios oficiais, legislação específica, e demais documentação produzida pela 

Administração Pública (e nomeadamente pela Comissão para a Seca 2005), analisadas em seguida, 

bem como a informação disponibilizada nos meios de comunicação social, a qual será alvo de uma 

análise dedicada no ponto seguinte deste trabalho (ponto 4.3). 

A Comissão para a Seca 2005 identificou no Algarve uma série de impactos económicos, que 

embora não estejam quantificados monetariamente, permitem aferir do grau de afectação das 

diferentes actividades económicas na região, bem como deduzir alguns dos principais impactos 

sociais. 

No sector primário, os principais impactos identificados foram: 

• Quebra de produção dos cereais de Outono/Inverno, com desvio parcial da produção de grão 

para forragem; 

• Quebra de produção das culturas forrageiras, e consequente redução das disponibilidades 

alimentares pecuárias; 

• Situações de ruptura no abeberamento dos animais durante o Verão; 

• Quebra nas produções derivadas da criação de pequenos ruminantes; 

• Quebra de produção e redução da área cultivada com cereais de Primavera/Verão; 

• Afectação ou perda de pomares de citrinos, com reflexos na capacidade produtiva regional 

durante as campanhas anuais seguintes; 

• Quebra de produção da amêndoa (para cerca de metade). 

Estes são impactos directos da Seca, embora não quantificados. No entanto, deve ser tido 

em conta que ocorrem paralelamente diversos impactos indirectos, ainda mais difíceis de avaliar e 

contabilizar, nos sectores e actividades que se relacionam com os utilizadores directamente afectados 



Capítulo III –Vulnerabilidade Regional à Seca 

              - 181 - 

por uma Seca (CACND, 1999). Alguns estudos sobre este temática apontam que a proporção de 

impactos indirectos seja maior em desastres de maior amplitude, constituindo uma maior fracção 

dos danos totais do que em desastres de menor dimensão (GORDON e RICHARDSON, 1995; 

TOYODA, 1997). 

De facto, no quadro da Seca de 2004-06, os próprios relatórios da Comissão apontam para o 

facto de se ter verificado uma diminuição dos rendimentos das empresas com actividades relevantes 

na interface com a produtividade do território, como a agricultura e a caça, quer pelo aumento dos 

custos de produção derivados da escassez/aumento do custo da matéria-prima, quer pela diminuição 

do volume de vendas (nomeadamente no caso dos adubos e máquinas, equipamentos e ferramentas 

para a agricultura). Tendo em conta a debilidade empresarial do sector primário na região, é 

pertinente supor que muitos produtores tenham passado por situações de dificuldade financeira, 

sobretudo para os mais desfavorecidos, com menos recursos económicos, tecnológicos e de 

conhecimento, em regime de sequeiro e por isso mais dependentes das condições naturais. Estas 

situações têm muitas vezes significativos impactos sociais, que embora não tenham sido avaliados, 

podem ir do abandono da actividade, desemprego e migração, a problemas domésticos, de saúde, e 

de relacionamento familiar, entre outros. 

No abastecimento urbano há que referir essencialmente dois impactos: em primeiro lugar, a 

ruptura pontual nalguns sistemas de abastecimento particulares, maioritariamente feitos a partir de 

captações subterrâneas, tendo as situações mais críticas ocorrido nas freguesias serranas do interior 

algarvio; em segundo, as restrições impostas de forma voluntária pelos organismos da Administração 

Pública sobre alguns usos de água considerados secundários, como a lavagem de ruas, a rega de 

espaços verdes, e o funcionamento das piscinas. 

A nível ambiental, os principais impactos identificados foram: 

• Aumento do risco de incêndio florestal (e consequente aumento do número de incêndios e área 

ardida); 

• Concentração excessiva de biomassa piscícola e proliferação de cianobactérias nas albufeiras; 

• Diminuição da qualidade da água nos cursos de água, com aumento da mortalidade em muitas 

espécies, desequilíbrio nos povoamentos piscícolas, e expansão de espécies exóticas. 

Porventura constituindo a principal fonte de informação sobre os impactos da Seca de 2004-

06, foram identificadas e classificadas todas as referências a impactos que constam dos documentos 

oficiais produzidos pelo Governo, nomeadamente através de legislação específica, dos relatórios 

quinzenais produzidos pela Comissão para a Seca 2005, e de outros relatórios governamentais 

produzidos especificamente sobre o tema (Quadro III-16). 
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Quadro III-16. Documentos oficiais utilizados na análise de impactos qualitativos da Seca 

de 2004-06 no Algarve 

Documento Autoria Data Âmbito 

Relatórios da 
Comissão para a Seca 
2005 

Comissão 
para a Seca 
2005 

Mar.05-
Abr.06 

Relatórios quinzenais, mensais, e pontuais de 
acompanhamento e monitorização da Seca, dos 
seus impactos e das medidas tomadas 

Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 
83/2005 

Conselho de 
Ministros 

2005-04-19 Aprova o Programa de Acompanhamento e 
Mitigação dos Efeitos da Seca 2005, proposto 
pela Comissão de Gestão de Albufeiras em 
2005-02-14 e 18 

Decreto-Lei n.º 
131/2005 

MAOTDR* 2005-08-16 Aprova um regime excepcional e transitório de 
atribuição de licença para a pesquisa e captação 
de águas subterrâneas e para a instalação de 
novas captações de águas superficiais destinadas 
ao abastecimento público, e define os critérios 
mínimos de qualidade da água para consumo 
humano 

Decreto-Lei n.º 
132/2005 

MAOTDR* 2005-08-16 Cria um regime excepcional para a contratação 
de empreitadas de obras públicas, fornecimento 
de bens e aquisição de serviços que tenham em 
vista prevenir ou acorrer a situações 
extraordinárias decorrentes da Seca 

Decreto-Lei n.º 
133/2005 

MAOTDR* 2005-08-16 Aprova o regime de licenciamento da actividade 
das entidades que operam no sector da 
pesquisa, captação e montagem de 
equipamentos de extracção de água subterrânea 

Medidas Agro-
ambientais - Seca 
2004/2005 

MADRP** 2005-08-12 Impossibilidade de manutenção de condições 
de acesso e/ou cumprimento de compromissos 
agro-ambientais 

Medidas de ajuda e 
compensação ao sector 
agrícola (várias) 

MADRP** - → Ver Anexo E 

* - Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional 

** - Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

 

As referências identificadas nestes documentos oficiais foram analisadas e classificadas de 

acordo com a estrutura de impactos apresentada no Quadro III-17. 
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Quadro III-17. Número e classificação das referências a impactos da Seca no Algarve em 

2005, identificadas a partir dos documentos oficiais produzidos pela Administração Pública 

Impactos Relatórios Outros 

AMBIENTE 101 8 

Hidrologia 76 7 

Redução dos níveis em albufeiras 20 2 

Défice de água no solo 18 - 

Diminuição dos caudais das linhas de água 17 1 

Perda de rendimento ou esgotamento dos aquíferos 21 4 

Ecologia 25 1 

Poluição ou diminuição da qualidade da água 11 1 

Alterações nos habitats e respectivas populações 9 - 

Danos em espécies ou habitats susceptíveis 5 - 

ECONOMIA 128 11 

Agro-pecuária 103 10 

Perda ou diminuição na produção de pastagens/forragens 12 3 

Perda ou diminuição na produção de culturas anuais 18 1 

Perdas ou danos nas culturas permanentes 13 2 

Limitações à rega e às campanhas de regadio 15 3 

Danos na qualidade das colheitas 6 - 

Redução forçada dos efectivos pecuários 2 1 

Infestações de pragas ou doenças 3 - 

Limitações ao abeberamento do gado 16 - 

Ruptura dos ciclos reprodutivos / baixa natalidade (pecuária) 4 - 

Aumento do custo da água 5 - 

Aumento do custo das forragens/suplementos 4 - 

Diminuição do preço de mercado da carne 1 - 

Quebras nas vendas de adubos e equipamentos 1 - 

Efeitos indirectos na pesca, caça e apicultura 3 - 

Silvicultura 13 - 

Aumento do risco de incêndios florestais 12 - 

Produtividade reduzida dos povoamentos 1 - 

Energia / Indústria 10 1 

Redução/substituição da produção energética 10 1 
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Quadro III-17 (continuação) 

Impactos Relatórios Outros 

Turismo 2 - 

Proibição de usos (albufeiras, piscinas, rios) 2 - 

SOCIEDADE 48 2 

Saúde 15 - 

Aumento das doenças infecciosas gastrointestinais 15 - 

Social 33 2 

Ruptura ou restrições no abastecimento doméstico 17 2 

Conflitos entre diferentes utilizadores 5 - 

Confrontação política, pressão sobre os governos e/ou UE 1 - 

Aumento da pressão sobre os consumidores (campanhas) 7 - 

Insolvência financeira dos pequenos agricultores 1 - 

Aumento dos impostos / custos públicos / quebra do PIB 2 - 

 

A maior parte das referências são regulares, incluídas nos Relatórios Quinzenais produzidos 

pela Comissão para a Seca 2005 – isto explica o número semelhante de referências dos vários 

impactos a nível hidrológico. 

O sector com maior número de impactos mencionados é sem dúvida o agro-pecuário, 

nomeadamente a nível das quebras de produção sofridas pelas culturas anuais, culturas permanentes, 

e pastagens, e nas limitações impostas às campanhas de rega e ao abeberamento do gado. Tal como 

nas notícias publicadas na imprensa escrita, o destaque nos restantes sectores foi para os impactos 

ao nível do abastecimento urbano, do aumento do risco de incêndios florestais, e da reduzida 

produção hidroeléctrica. Adicionalmente, mereceram um acompanhamento regular os impactos ao 

nível do potencial aumento das doenças ligadas ao volume reduzido de água nas origens para 

abastecimento doméstico (nomeadamente as doenças infecciosas gastrointestinais), à diminuição da 

qualidade da água, e aos impactos desta nos habitats, sobretudo afectando a carga piscícola das 

albufeiras, que em vários casos teve de ser retirada. 

Complementa-se a identificação qualitativa de impactos apresentada anteriormente com uma 

breve referência aos resultados dos inquéritos aplicados aos principais grupos sectoriais utilizadores 

da água na região do Algarve (agricultura e abastecimento urbano), no âmbito do capítulo IV do 

presente trabalho. Apesar da dimensão reduzida e aleatória da amostragem, e do seu objectivo 
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fundamental ser uma avaliação perceptiva e não uma avaliação de impactos, foi possível identificar a 

quebra de produção agrícola, e nalguns casos a perda de culturas, como principal impacto da Seca 

percepcionado pelos agricultores, corroborando parcialmente os resultados apresentados 

anteriormente a partir da análise de documentos oficiais. Já no abastecimento urbano, os impactos 

identificados na actualidade são quase nulos, sendo apenas reportados alguns impactos (cortes no 

abastecimento) verificados há mais de uma década. 

Apesar da subjectividade inerente a este tipo de declaração de impactos, e da amostragem 

dos inquéritos não ser representativa da realidade regional, a sua validade como forma 

complementar de identificação e ilustração dos impactos causados pelas Secas na região, é verificada 

por comparação com os resultados obtidos a partir dos restantes métodos utilizados. Este é aliás um 

método utilizado em diversos sistemas de monitorização e avaliação de impactos, como no caso do 

Drought Impact Reporter64 gerido pelo Centro Nacional de Mitigação de Secas (NDMC) dos EUA 

(WILHITE et al., 2007). 

4.3. Identificação de impactos a partir dos Media 

A utilização de informação veiculada pelos Media justifica-se pelo facto de grande parte das 

formas de resposta e mitigação da sociedade aos impactos das Secas serem fortemente influenciadas 

e conduzidas pela percepção pública desses impactos. Esta percepção, por sua vez, constrói-se 

fundamentalmente por duas vias: pela experiência pessoal dos indivíduos afectados, e pelos meios de 

comunicação social (UNGAR, 1999). No primeiro caso, a informação restringe-se à escala local (e 

por isso, no caso das Secas, é uma informação parcelar), e apenas os indivíduos e grupos 

directamente afectados possuem uma percepção construída com base nas consequências que 

sofreram: é sobretudo o caso dos agricultores, e da população afectada por cortes ou limitações no 

abastecimento doméstico de água. Nos países desenvolvidos, onde a maior parte da população 

activa reside em espaços urbanos, trabalha no sector terciário, e vive o seu quotidiano relativamente 

afastada do ciclo natural da água, a proporção de indivíduos que constrói a sua percepção por 

experiência pessoal tem sido progressivamente reduzida, pelo que a maior parte da população baseia 

de facto a sua percepção na informação veiculada pelos meios de comunicação social. 

                                                 
64 - Registo de Impactos da Seca, http://droughtreporter.unl.edu/  
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A identificação e análise de impactos através dos Media deve apenas ser utilizada quando não 

existem outras fontes de informação, ou como fonte complementar daquelas. No presente caso de 

estudo, a aplicação deste método indirecto é uma consequência da inexistência de planos de gestão 

das Secas, os quais obrigariam os diversos agentes envolvidos a reportar e quantificar os impactos de 

forma sistemática. De qualquer forma, os relatórios da Comissão para a Seca 2005, bem como 

outros documentos oficiais produzidos na sequência do evento, constituem as principais fontes de 

informação dos impactos verificados na região em estudo, os quais são complementados recorrendo 

à análise da informação qualitativa veiculada pela comunicação social. 

Apesar da emergência de novas formas de comunicação social, de que a Internet constitui 

sem dúvida o melhor exemplo, grande parte da população do Algarve utiliza fundamentalmente dois 

meios de comunicação social: a televisão, e os jornais. Embora a televisão seja sem dúvida mais 

abrangente e influente, sendo considerado o mass media por excelência (TRUMBO, 1995), a avaliação 

sistemática das notícias veiculadas é bastante difícil. Só recentemente foi aberto ao público (mediante 

requerimento justificativo) o arquivo de imagens da Rádio e Televisão de Portugal (RTP), o que 

certamente contribuiu para o escasso número de trabalhos realizados em Portugal com base na 

análise das notícias televisivas. Nos Estados Unidos, onde existem vários arquivos classificados e 

abertos de imagens televisivas, foram realizados alguns trabalhos utilizando esta fonte, entre os quais 

se destacam os já referidos de S. UNGAR (1999), sobre a cobertura dada pelas grandes cadeias 

televisivas norte-americanas aos eventos climáticos extremos, entre 1968 e 1996, e de C. TRUMBO 

(1995), que compara a atenção dada por diferentes meios de comunicação social ao tema do 

aquecimento global, entre 1985 e 1992. 

O único trabalho relevante conhecido nesta área em Portugal é o de SCHMIDT e 

VALENTE (2003), no qual as autoras procedem à recolha e análise sistemática das notícias sobre 

Ambiente transmitidas na televisão portuguesa entre 1957 e 1999. Segundo este trabalho, os temas 

“água doce” (embora agregando referentes tão díspares como as cheias e inundações, as barragens, 

os rios, os mares e o litoral) e saneamento básico ocupam o segundo lugar quer enquanto tema-

objecto do discurso político televisivo (debates e outros programas de cariz político), logo a seguir 

ao Ambiente em geral (movimentos ambientalistas ou campanhas eleitorais), quer enquanto tema 

principal das notícias, com cerca de 15% do total, logo a seguir aos 17% do tema “energia nuclear”, 

cujas notícias se concentraram na década de 80 (Figura III-30). 
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Figura III-30. Peso das notícias do tema "água" nos noticiários televisivos da RTP entre 

1957 e 1999 (SCHMIDT e VALENTE, 2003) 

O tema foi no entanto sendo tratado de forma variável quer no tipo de abordagem (recurso, 

energia, rio, saneamento, e catástrofe, englobando este último as cheias e as Secas), quer ao longo do 

tempo. Ao longo do período de análise houve dois momentos mais fortes de noticiabilidade da água, 

o primeiro na década de 60 ligado à construção de novas barragens e às grandes cheias na Grande 

Lisboa (em 1967 e 1969), e o segundo na década de 90, ligado sobretudo a acidentes de poluição, 

mas também à Seca que assolou o Sul do País (com destaque mediático para o Alentejo), tema 

frequentemente abordado em ligação com os receios face à implementação do Plano Hidrológico 

Espanhol (no que tocava aos três grandes rios internacionais), e com a construção da barragem de 

Alqueva. 

Deste conjunto de notícias, 62% foram veiculadas por actores políticos (em decréscimo), 

20% pela sociedade civil (em crescimento, sobretudo devido aos movimentos populares não 

organizados), 10% pelo sector económico-empresarial (em crescimento), e apenas 6% por cientistas. 

De qualquer forma, como a autora refere, se for ainda acrescentado o peso representativo da água 

nas notícias sobre paisagem e fauna, então “(…) a água é o recurso mediático por excelência que 

«inunda» todos os referentes” (SCHMIDT e VALENTE, 2003, p. 214). 

Por outro lado, numa classificação de oito temas globais, o mais representado nas notícias 

sobre Ambiente (com 33%) é sem dúvida o tema dos recursos e riscos naturais. Entre estas notícias, 

68% dizem respeito a catástrofes naturais, na sua maioria sobre cheias e, sobretudo mais 

recentemente, incêndios florestais. O sub-tema da Seca surge apenas na década de 70, e depois só 

em associação com os anos extremamente secos de 1980-81 e 1994-95 (aliás tal como se repetiu em 
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2004-05), sendo que neste último caso surge frequentemente associado a notícias sobre o 

Empreendimento de Alqueva e o Plano Hidrológico Espanhol, e aos seus impactos no 

abastecimento público e na agricultura. Também nos programas televisivos não-noticiosos sobre 

catástrofes naturais, a Seca encontra-se no fim da escala dos mais representados, depois dos sismos e 

vulcões, incêndios, tempestades, e cheias. 

No presente estudo considera-se que, no caso português, quer as fontes de informação quer 

o trabalho editorial da imprensa escrita generalista e dos canais televisivos nacionais não diferem 

muito, pelo que se depreende que a análise sistemática de jornais nacionais fornece uma base de 

informação semelhante ou próxima à que resultaria da análise dos noticiários televisivos. A análise 

de conteúdos do discurso dos Media (SONNETT et al., 2006) que se apresenta em seguida, é 

particularmente relevante no caso de um risco natural de instalação progressiva e difusa (quer no 

tempo quer no espaço) como a Seca, pois estas características potenciam a indefinição e discussão 

subjectiva entre as partes interessadas sobre os problemas e respectivas soluções (REDMOND, 

2002; WILHITE e BUCHANAN-SMITH, 2005). 

Assim, foram seleccionadas duas publicações da imprensa escrita, uma nacional (o jornal 

diário Público), e outra regional (o jornal semanário Jornal do Algarve), escolhidas em função da sua 

idoneidade e objectividade jornalística comparativamente a outras publicações concorrentes. Foram 

recolhidas e classificadas todas as notícias sobre Seca publicadas ao longo do ano 2005, apesar do 

evento se ter iniciado em 2004, o que no entanto não teve qualquer projecção na comunicação social 

até Dezembro desse ano. Da mesma forma, embora com intensidade reduzida, o evento prosseguiu 

no início de 2006, tendo no entanto perdido quase toda a sua projecção mediática. 

A Seca de 2004-06 teve de facto uma grande projecção mediática, sobretudo tendo em conta 

o actual contexto de notoriedade quer da evolução climática mundial, quer da preocupação 

emergente com a gestão do recurso água na região mediterrânica. Revelador desta notoriedade é o 

facto de, só no primeiro semestre de 2005 e apenas no Jornal Público (edição online), terem sido 

identificadas um total de 184 notícias (média superior a uma por dia) em 208 páginas abordando o 

tema da Seca, à luz do evento que desde 2004 vinha atingindo de forma particularmente intensa a 

maior parte do território português, e de forma generalizada o Sudoeste do continente europeu. No 

segundo semestre este número reduziu-se substancialmente (Figura III-31), nomeadamente a partir 

de Outubro, mês em que ocorreram elevados valores de precipitação em todo o País. 
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Figura III-31. Notícias publicadas no Jornal Público sobre a Seca em 2005 

Já no semanário regional Jornal do Algarve, foram publicadas as notícias de acordo com a 

distribuição mensal apresentada na Figura III-32. 

 

 

Figura III-32. Notícias publicadas no Jornal do Algarve sobre a Seca em 2005 

Assim, em ambos os periódicos foi publicada uma média de quase uma notícia sobre Seca 

em cada edição: 308 notícias em 365 edições do Jornal Público (0.84 de média), e 45 notícias em 52 

edições do Jornal do Algarve (0.87 de média). Do conjunto de notícias recolhidas em ambos os 

periódicos, apenas uma parte fazia referência a impactos da Seca na região do Algarve, ou em todo o 
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País abrangendo aquela, tendo apenas essas sido classificadas, de acordo com a tipologia dos 

impactos noticiados, e conforme se apresenta no Quadro III-18. 

 

Quadro III-18. Número e classificação das notícias sobre impactos da Seca publicadas no 

Jornal Público e no Jornal do Algarve em 2005 

Impactos Público J. Algarve 

AMBIENTE 67 10 

Hidrologia 50 8 

Redução dos níveis em albufeiras 27 6 

Diminuição do débito de fontes e nascentes 1 - 

Diminuição dos caudais das linhas de água 8 - 

Perda de rendimento ou esgotamento dos aquíferos 14 2 

Ecologia 17 2 

Pressão sobre solos e vegetação 4 - 

Poluição ou diminuição da qualidade da água 3 2 

Alterações nos habitats e respectivas populações 6 - 

Danos em espécies ou habitats susceptíveis 1 - 

Aumento da poluição atmosférica 3 - 

ECONOMIA 131 20 

Agro-pecuária 96 17 

Perda ou diminuição na produção de pastagens/forragens 10 2 

Perda ou diminuição na produção de culturas anuais 16 3 

Perdas ou danos nas culturas permanentes 13 5 

Limitações à rega e às campanhas de regadio 13 3 

Danos na qualidade das colheitas 2 3 

Redução forçada dos efectivos pecuários 1 - 

Dificuldades na alimentação do gado 20 - 

Limitações ao abeberamento do gado 12 1 

Ruptura dos ciclos reprodutivos / baixa natalidade (pecuária) 1 - 

Aumento do custo das forragens/suplementos 4 - 

Efeitos indirectos na pesca, caça e apicultura 4 - 

Silvicultura 11 0 

Aumento do risco de incêndios florestais 10 - 

Doenças ou pragas 1 - 
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Quadro III-18 (continuação) 

Impactos Público J. Algarve 

Energia / Indústria 19 1 

Redução/substituição da produção energética 15 - 

Aumento do preço da energia / água 2 - 

Gastos / perdas das distribuidoras de energia e água 1 1 

Encerramento de unidades de transformação agro-alimentar 1 - 

Turismo 5 2 

Proibição de usos (albufeiras, piscinas, rios) 5 2 

SOCIEDADE 92 15 

Saúde 2 2 

Diminuição da qualidade da água potável 1 - 

Aumento das doenças cardíacas e respiratórias 1 1 

Aumento das doenças infecciosas gastrointestinais - 1 

Social 90 13 

Ruptura ou restrições no abastecimento doméstico 29 13 

Conflitos entre diferentes utilizadores 6 - 

Confrontação política, pressão sobre os governos e/ou UE 45 - 

Aumento dos conflitos sociais e/ou judiciais 2 - 

Insolvência financeira dos pequenos agricultores 7 - 

Aumento dos impostos / custos públicos / quebra do PIB 1 - 

 

A análise do Quadro III-18 revela que a maioria dos impactos noticiados diz respeito ao 

sector social, e ao sector agro-pecuário. O primeiro inclui os dois tipos de impactos com mais 

referências: “Confrontação política, pressão sobre os governos e/ou UE”, e “Ruptura ou restrições 

no abastecimento doméstico”. No primeiro caso, são sobretudo notícias de reivindicações, 

manifestações e comunicados públicos de associações ambientalistas, de associações de agricultores, 

e da oposição face ao governo, bem como do Governo Português face à UE. Foram exclusivamente 

recolhidas a partir do Jornal Público, visto que a maior parte das notícias são de nível nacional (muitas 

delas com particular enfoque ou origem no Alentejo), pelo que não tiveram expressão no jornal 

regional. Este tipo de notícias dominou a agenda política durante o Verão de 2005, ao longo do qual 

se concentraram as referências a este tipo de impactos. O segundo impacto mencionado diz 

sobretudo respeito a notícias nacionais comentando os relatórios quinzenais da Comissão para a 
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Seca, e a notícias regionais enfatizando os problemas potenciais de abastecimento resultantes da 

descida nos níveis das albufeiras e do aquífero Querença-Silves, bem como as várias alterações 

realizadas nos pontos de origem de água do abastecimento público ao Algarve. 

No sector agro-pecuário, há um conjunto alargado de impactos que mereceu referência 

noticiosa, sendo que também neste caso o impacto que mais foi noticiado a nível nacional 

(“dificuldades na alimentação do gado”), não tem qualquer referência no periódico regional. A este 

facto está subjacente a própria estrutura produtiva do sector na região, proporcionalmente com 

poucos efectivos pecuários directamente dependentes da produção forrageira. 

Em ambos os periódicos, também merecem destaque os impactos noticiados, 

nomeadamente ao longo dos meses de Primavera, sobre a quebra na produção das culturas anuais 

(relativos à quebra na produção de cereais de Outono-Inverno), a quebra na produção das culturas 

permanentes (nomeadamente as verificadas nos citrinos, devido às limitações impostas às 

campanhas de rega), as limitações à rega e às campanhas de regadio (sobretudo notícias de índole 

nacional, comentando as restrições impostas ao regadio por insuficiência das origens), as 

dificuldades no abeberamento do gado (resultantes do esgotamento das origens de água, com 

situações de ruptura no Algarve noticiadas a partir de Julho), e a quebra de produção das pastagens e 

culturas forrageiras. A nível nacional, a referência a quebras na produção das culturas forrageiras é 

progressivamente substituída, nomeadamente a partir de Maio, por notícias sobre a falta de palha 

que geralmente assegura a alimentação dos animais durante a estação seca. 

Nos outros sectores, destaca-se a nível hidrológico o número de notícias sobre a redução dos 

níveis das albufeiras (até Outubro) e dos aquíferos (a esmagadora maioria sobre o Querença-Silves), 

a nível florestal as notícias sobre o aumento do risco de incêndio florestal (também concentradas na 

Primavera), e no sector energético as notícias de âmbito nacional sobre o baixo nível de produção 

hidroeléctrica, a qual teve de ser substituída por produção térmica, que usa combustíveis fósseis de 

importação – este foi aliás o principal impacto económico quantificado pela Comissão para a Seca 

2005, conforme apresentado anteriormente no ponto 4.1. 

Por forma a estabelecer uma referência complementar à identificação de impactos através da 

imprensa escrita, foram também identificados e analisados os conteúdos de dois programas 

televisivos produzidos a título excepcional sobre este evento de Seca, ambos em Março de 2005: um 

debate transmitido em horário nobre na RTP1 (dia 8), e outro no Canal 2 (dia 31). Em ambos, as 

principais referências a impactos prenderam-se com o sector agro-pecuário, nomeadamente no 

primeiro debate, que dispunha de um painel de comentadores do Algarve. Entre esses impactos, 

foram enunciados a quebra na produção de citrinos, as limitações impostas às campanhas de rega, e 

as dificuldades na alimentação e abeberamento do gado. O segundo debate teve um painel mais 
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técnico e científico, tendo-se centrado sobretudo nas formas de organização e resposta da sociedade 

face aos impactos deste evento. 

4.4. Resultados gerais 

O uso combinado das diversas fontes de informação analisadas permite construir uma 

representação mais completa dos impactos da Seca, bem como validar mutuamente os seus diversos 

resultados. Apesar disso, estas fontes apresentam importantes limitações que devem ser tidas em 

conta, a saber: 

• A maior parte da informação foi recolhida e produzida apenas para 2005; 

• Grande parte da informação produzida está agregada ao nível nacional, não existindo 

informação disponível ao nível do Algarve; 

• As estatísticas dos sectores agrícola e energético não permitem separar os impactos da Seca de 

outros factores de variabilidade das respectivas produções. 

A nível nacional, e apenas para 2005, as estimativas quantitativas mais fiáveis dos impactos 

económicos da Seca dizem respeito ao sector agrícola (519 M€) e à Administração Pública (364 M€), 

totalizando 883 M€ – o que equivale a 0.6% do PIB. Não existem dados regionais, mas aceita-se que 

no caso do Algarve este valor relativo deve ser ainda mais elevado, tendo em conta as estimativas 

disponíveis para o sector agrícola regional, e considerando a distribuição espacial dos impactos 

descritos e analisados no conjunto do País. 

Em termos qualitativos, onde existe mais informação regional disponível, todas as fontes 

utilizadas coincidem em apontar como principais impactos desta Seca no Algarve: 

• A baixa produção agrícola geral; 

• As perdas e danos nas culturas permanentes (nomeadamente nos citrinos);  

• As dificuldades no abeberamento do gado; 

• As restrições ao abastecimento urbano fora do sistema público; 

• O aumento do risco de incêndio florestal. 

O aumento do risco de incêndio florestal. Se a estes impactos se somar o elevado risco de 

ruptura no sistema público de abastecimento urbano (que acabou por não se verificar), fica então 
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completa a matriz de impactos regionais da Seca de 2004-06. A partir desta matriz, podem definir-se 

os principais traços da vulnerabilidade regional à Seca, a saber: 

• Sistema de abastecimento urbano assente exclusivamente em recursos superficiais; 

• Falta de planeamento e medidas preventivas nos regadios; 

• Dependência da agricultura de sequeiro das ajudas estatais; 

• Desconhecimento sobre os consumos efectivos do regadio, e sobre as disponibilidades dos 

recursos subterrâneos. 

Refira-se por fim que a utilização combinada de fontes de informação distintas e de diferente 

natureza, algumas das quais indirectas, só se justifica dada a ausência de planos de gestão da Seca, os 

quais obrigariam as partes interessadas, decisores e utilizadores, a reportar e quantificar os impactos 

verificados de forma sistemática e completa. 
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IV Capítulo IV – RESPOSTA SOCIAL AO 

RISCO DE SECA NO ALGARVE 

1. Enquadramento Teórico 

2. Percepção e Resposta Individual ao Risco 

3. Percepção e Resposta Colectiva ao Risco 

4. Da Gestão de Crise à Gestão do Risco 
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1. Enquadramento teórico 

Os capítulos anteriores caracterizaram o risco de Seca no Algarve com base na articulação e 

balanço entre oferta e procura de água, e nos impactos causados pelos desequilíbrios temporários 

que as Secas provocam nesse balanço, a nível regional. Tendo em conta a impossibilidade de 

interferir com a probabilidade de ocorrência do fenómeno natural, a gestão do risco de Seca 

restringe-se à esfera da Vulnerabilidade, conforme ficou explícito no início deste trabalho (ver Figura 

I-1). 

Este capítulo analisa a resposta da sociedade ao risco de Seca na região, partindo da 

percepção e resposta dos principais actores envolvidos: utilizadores, e decisores. Os primeiros são 

alvo de uma análise sobre as diferentes formas de percepção e resposta individual ao risco de Seca, 

enquanto os segundos são objecto de uma análise da percepção e resposta colectiva a esse mesmo 

risco. A forma como a sociedade se organiza, em termos colectivos, para responder a um risco 

natural como a Seca, é bastante complexa, estando reflectida e sendo condicionada por duas 

componentes: a estrutura jurídica e legal instituída, por um lado, e a estrutura institucional e 

operacional que actua face ao desastre (enquanto consumação do risco), por outro. Ambas são 

analisadas de forma integrada, culminando com uma avaliação do papel, relevância e eficácia dos 

diversos instrumentos e políticas em vigor, com base no caso de estudo da recente Seca que afectou 

o Algarve em 2004-06. 

A última parte deste capítulo analisa prospectivamente a gestão regional do risco de Seca, 

com base no actual contexto socio-político de mudança paradigmática na gestão da água, e nas 

principais directrizes de mudança identificadas, com particular ênfase no contexto europeu. Conclui-

se com a identificação e análise dos principais constrangimentos e potencialidades regionais 

relativamente à implementação de uma gestão proactiva e integrada do risco de Seca no Algarve. 

Previamente, importa enquadrar em termos teóricos o conceito de resposta social ao risco de 

Seca. De facto, qualquer sociedade reage face à ocorrência e impactos dos fenómenos climáticos 

extremos, entre os quais as Secas. A resposta mais comum está ilustrada na Figura IV-1, em que, 

com base na avaliação de impactos, se parte para a formulação de políticas de resposta e mitigação. 

Neste contexto, devem ser identificadas as causas que estão na base de determinada vulnerabilidade, 

sobre as quais se deve concentrar a atenção e a acção dos decisores políticos, em vez de actuarem 
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sobre os resultados e consequências últimas dos eventos, pois só assim é possível estabelecer um elo 

efectivo de ligação entre a avaliação de impactos e a formulação de políticas (RIBOT, 1996). 

 

 

Figura IV-1. Ciclo de desastre e resposta aplicado às Secas (INAG) 

Sendo recorrentes, estes eventos acabam por desencadear nas sociedades diversas acções de 

adaptação e ajustamento, que se podem agrupar em três tipos fundamentais (UNDP, 2004), 

conforme se descreve em seguida. 

i) Modificação do peso das perdas 

Esta é uma acção frequente e comum nas sociedades modernas ocidentais, em que uma 

entidade reguladora (o Estado, ou uma seguradora, por exemplo) compensa determinados grupos 

atingidos por uma catástrofe, a partir das contribuições feitas por todos (impostos no caso do 

Estado, ou prémios de seguros). De facto, na Seca como em outros desastres naturais, a gestão do 

risco implica repartir os impactos (ou os seus custos), assim como repartir o risco de impactos 

maiores. Este é no fundo um mecanismo de transferência do risco para um colectivo maior, que 

permite amortecer o impacto das perdas individuais. 

Também em Portugal este tem sido o tipo de acção mais utilizado, quando ocorrem Secas 

com impactos graves: o Estado recorre aos fundos públicos para atribuir compensações financeiras 

aos principais grupos atingidos, nomeadamente aos agricultores, segundo critérios subjectivos que 

variam não só conforme o tipo e gravidade dos impactos, mas também consoante o contexto 
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político do momento, a visibilidade social dos impactos, e a capacidade de pressão dos agentes 

afectados, entre outros factores. 

ii) Modificação dos fenómenos 

No caso das Secas (assim como da maior parte dos fenómenos climáticos extremos), esta é 

uma acção quase impossível. Modificar o fenómeno equivaleria a “fazer chover”, o que não é ainda 

possível realizar de forma eficaz. Apesar disso, têm já sido tentadas algumas aplicações em Portugal 

de técnicas de precipitação forçada, desenvolvidas nos EUA para a rega de grandes superfícies de 

monoculturas, conquanto a sua aplicabilidade, à escala e padrões de uso do solo dominantes na 

região Mediterrânica, é bastante reduzida. Também denominada por “sementeira de nuvens”, esta 

técnica já foi ensaiada em Portugal por diversas vezes, embora sem resultados conclusivos 

satisfatórios65. Consiste, em termos genéricos, no “bombardeamento aéreo” de nuvens com uma 

solução de cristais de cloreto de cálcio e iodeto de prata, os quais podem funcionar como elementos 

aglutinadores da água em suspensão, cujo aumento de peso lhe permite então cair sob a forma de 

chuva, eventualmente desencadeando uma reacção em cadeia em toda a faixa de voo. A falta de 

controlo sobre a extensão temporal e espacial do fenómeno, e a elevada incerteza quanto às 

consequências ambientais deste tipo de acção, levaram praticamente ao abandono da sua aplicação. 

Não se podendo modificar o fenómeno, resta à sociedade a possibilidade de modificar a sua 

vulnerabilidade. 

iii) Modificação da vulnerabilidade humana aos fenómenos 

É neste tipo de ajustamento que se concentra a maior margem de manobra para as 

sociedades actuais. Por esta via, a resposta ao risco de Seca pode revestir duas formas principais: o 

aumento da oferta, e a redução da procura. Ambas podem incluir medidas preventivas ou 

mitigadoras, desenvolvidas a priori (medidas proactivas), e medidas adaptativas ou de crise, 

desenvolvidas a posteriori (medidas reactivas), as quais por sua vez podem ser de curto, médio ou 

longo prazo. De facto, estas medidas devem ser equacionadas de acordo com as diferentes escalas 

temporais que lhes estão associadas: medidas de prevenção a longo prazo, de mitigação de impactos 

a médio prazo, de adaptação aos impactos a curto prazo, e de crise ou emergência no imediato. A 

estas tipologias de medidas corresponde a utilização de recursos hídricos considerados normais, 

complementares, estratégicos, e de emergência, respectivamente e conforme exposto no Quadro IV-

                                                 
65 - A última experiência conhecida de precipitação forçada em Portugal foi realizada em Fevereiro e Março de 2005, 
por iniciativa do Instituto de Estudos Ambientais e Meteorologia da Universidade Lusófona, em conjunto com a 
Universidade de Évora e a Força Aérea Portuguesa. 
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1. A diversidade e complementaridade entre estas tipologias de medidas devem ser fomentadas, 

tendo em conta os seus distintos objectivos e alcance de resultados. 

 

Quadro IV-1. Escala temporal e tipologia das medidas e recursos aplicados à gestão do 

risco de Seca (adaptado de UNDP, 2004) 

Escala temporal Tipo de medidas 1 Tipo de medidas 2 Recursos aplicados 

Longo prazo Proactivas Preventivas Normais 

Médio prazo Mitigadoras Complementares 

Curto prazo Reactivas Adaptativas Estratégicos 

Imediata De crise De emergência 

 

2. Percepção e Resposta Individual ao Risco 

2.1. Papel da percepção na gestão do risco 

Em geral, os seres humanos possuem, enquanto indivíduos, uma fraca intuição estatística, e 

uma grande dificuldade em admiti-lo (HAYMAN e COX, 2005). A partir de vários estudos junto de 

agricultores, SHANTEAU (1992) concluiu que existem evidentes limitações cognitivas dos 

indivíduos para processar eventos de reduzida probabilidade de ocorrência, bem como uma 

tendência para concentrar a sua memória substancialmente mais na magnitude de determinados 

eventos isolados, do que na probabilidade de ocorrência de eventos de magnitude variada. Estas 

tendências perceptivas têm sido relacionadas com a compreensão que os indivíduos têm da 

variabilidade climática, em trabalhos consagrados como os de NICHOLLS (1999) e de WHITE 

(2000). 

GROVE e RACKAM (2004) referem a este propósito que, a memória curta que caracteriza 

o ser humano comum, teve consequências catastróficas em conhecidos casos de colonização 
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territorial, como são os do Oeste Norte-americano (originando o famoso “Dust Bowl”) e da região de 

New South Wales na Austrália, acrescentando que este comportamento se terá repetido a uma escala 

mais reduzida na Europa do Sul. Aí, comunidades de agricultores, apoiadas muitas das vezes por 

programas estatais de arroteamento de terras ou de colonização interna, tomaram por norma os 

períodos mais chuvosos em que se instalaram, descobrindo tardiamente as vicissitudes da 

variabilidade climática que caracteriza a região Mediterrânica, e a existência de longos períodos 

plurianuais com precipitação bastante acima ou abaixo dos valores médios. 

A incapacidade humana em assimilar esta variabilidade está inclusivamente patente no 

adagiário popular português, como mostra o interessante trabalho de pesquisa de Costa Alves: “(…) 

como se viu a propósito da Pequena Idade do Gelo, as populações não distinguem as flutuações 

climáticas e por isso o adagiário não as reflecte. Ou porque as variações ocorridas terão caído dentro 

do padrão de desvios expectáveis do clima, ou porque a sua imposição lenta e recorrente não se 

tenha revelado com sinais inequívocos aos autores do adagiário (…)” (COSTA ALVES, 2006, p. 

80). 

HAYMAN e COX (2005) apresentam neste contexto uma interessante e completa relação 

das tendências perceptivas que conduzem o entendimento que os indivíduos têm dos eventos 

climáticos extremos, a qual se apresenta de forma adaptada no Quadro IV-2. 

 

Quadro IV-2. Linhas de percepção climática de eventos extremos (adaptado de HAYMAN e 

COX, 2005) 

Linha perceptiva Descrição 

Frequência relativa A estimação da frequência de um evento é influenciada pelo seu destaque na série, ou 
seja, os eventos primeiro e último tendem a sobressair, bem como os temporalmente 
mais próximos, e aqueles que deixaram marcas mais vivazes. 

Percepção selectiva A procura de informação tende a ser consistente com as perspectivas de cada 
indivíduo, de forma a confirmar as suas expectativas. 

Informação concreta As experiências directas e vividas sobrepõem-se à informação abstracta; por esta 
razão, os extremos são memorizados de forma muito mais notória que um conjunto 
de valores intermédios. 

“Lei” de números 
pequenos 

Pequenas séries ou amostras que estejam disponíveis para os decisores são tidas como 
representativas do conjunto mesmo quando não o são. 

Insensibilidade aos 
dados base 

Ao lidar com a incerteza, o indivíduo tende a ignorar a informação de base que 
antecede determinado evento. 

“Falácia do jogador” Nome dado à assumpção de padrões inexistentes, o que aliás é muito comum nos 
adágios populares relativos ao estado do tempo. È também o caso da ideia 
generalizada de que os eventos aleatórios se auto corrigem. 
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Outros dos estudos de referência na área da percepção dos impactos da Seca são os de 

TAYLOR et al. (1987), DAGEL (1997), KEENAN e KRANNICH (1997), WARD (2005), e 

WOUDENBERG (2006). No estudo sobre o caso australiano de HAYMAN e COX (2005), a Seca 

surge frequentemente percepcionada como: 

• Um risco simbólico sobre todas as regiões semi-áridas do Mundo, que constitui uma ameaça 

directa à vida e à sobrevivência das actividades económicas primárias; 

• Um risco para o bem-estar das famílias e comunidades rurais, que serve de catalizador para as 

suas principais convulsões sociais; 

• Uma metáfora da rudeza, sofrimento e dificuldades da vida no meio rural; 

• Um risco para o eficaz funcionamento da economia rural, e logo, nacional; 

• Um risco para o bem-estar animal e condições ambientais, aspecto fundamental para as facções 

sociais ambientalistas. 

Esta atitude perceptiva condiz em grande parte com aquela que é identificada no Alentejo 

pelo estudo desenvolvido por RODRIGO e MATOS (2001), embora reforçando a importância do 

contexto geográfico e cultural para a definição dessa atitude, o que justifica parcialmente a 

abordagem dedicada no presente trabalho às questões perceptivas no Algarve (no ponto seguinte), 

tendo em conta a especificidade da sua identidade geográfica e cultural. 

Adicionalmente, também a percepção do conceito de Risco deve ser tida em conta, já que é 

frequentemente considerado de forma equívoca, com múltiplas interpretações que variam entre as 

abordagens mais científicas, legais e jurídicas, até à sua utilização na linguagem popular comum. 

Ainda segundo HAYMAN e COX (2005), o conceito pode ser entendido como: 

• Uma possibilidade de perda (sentido negativo) versus uma variância (de sentido positivo ou 

negativo); 

• Um risco ou apenas uma incerteza; 

• Um fenómeno de origens isoladas ou de múltiplas origens interactivas; 

• Uma distribuição de probabilidades ou um processo psico-sociológico. 

A importância da percepção que os indivíduos têm deste tipo de fenómenos extremos na 

mitigação dos seus impactos, é frequentemente mal-entendida e desconsiderada, pelo que cabe aqui 

justificar a pertinência do seu estudo. De facto, embora os juízos e interpretações equívocas sobre a 
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variabilidade climática derivem de diferentes atitudes perceptivas individuais, estas representam, em 

conjunto, uma percepção colectiva cuja importância na resposta e mitigação de riscos naturais deriva 

em primeiro lugar da representatividade política dos cidadãos, nomeadamente no caso das 

sociedades democráticas liberais. 

As próprias especificidades características das Secas afectam fortemente a percepção social 

do fenómeno e dos seus impactos, contribuindo para uma ainda maior distorção da realidade, face à 

percepção já por si desviante que a esmagadora maioria das pessoas têm das catástrofes naturais 

(UNGAR, 1999) – é sobretudo o caso da instalação progressiva do fenómeno, da ausência de uma 

definição precisa e universal, da sua imprevisibilidade, e do carácter disseminado e não-estrutural dos 

seus impactos. De facto, enquanto numa cheia, num sismo ou num tornado, os eventos e os seus 

impactos são fácil, rápida e directamente identificados e até mensurados, numa Seca há uma 

dispersão temporal, espacial e sectorial que dificulta a sua correcta percepção e apreensão. 

Este aspecto é de uma importância crucial na mitigação e resposta aos impactos das Secas 

nas ditas sociedades democráticas liberais, onde o poder político sofre as pressões directas de grupos 

sociais influentes (entre os quais aqueles que representam os principais utilizadores da água), bem 

como uma pressão mais difusa e indirecta, mas igualmente intensa, da população em geral (e 

nomeadamente dos eleitores). Daqui resulta a importância de analisar as principais linhas perceptivas 

veiculadas pelas partes envolvidas na gestão regional da água, nomeadamente utilizadores e 

decisores. 

2.2. Formas de percepção dos principais utilizadores 

Existem poucos estudos específicos sobre a percepção dos utilizadores da água face a 

situações de Seca, e quase todos os existentes se centram no sector agrícola e na percepção que os 

agricultores têm da Seca e dos seus impactos. A deferência que as sociedades ocidentais 

contemporâneas têm para com os impactos da Seca sobre o sector primário tem profundas e 

complexas raízes sociológicas. Essa postura resulta duma percepção pública desde há muito 

abordada, sobretudo nos EUA, nomeadamente através dos trabalhos de SAARINEN (1966) e 

HEATHCOTE (1973). Este último refere que “…em qualquer catástrofe a simpatia do público vai 

para as suas vítimas, mas quando as vítimas são os filhos da terra, nas margens da moderna 

sociedade urbana, lutando para nos dar o pão de cada dia, a resposta emocional é tremenda e a 

objectividade é deixada para trás (…)” (HEATHCOTE, 1973, p. 36). 
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Em Portugal, o único trabalho de fundo que se conhece sobre o tema foi realizado em 2001 

pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa (ISA), no âmbito de um 

projecto de investigação sobre “As Secas: discurso dos actores sociais ou realidade que incorporam 

nas suas decisões” (RODRIGO e MATOS, 2001). Este estudo, denominado “Atitudes, memórias e 

representações dos grupos sociais perante situações de carência de água”, visava compreender as 

atitudes, valores e comportamentos dos grupos sociais relativamente ao uso da água, bem como 

identificar e analisar as suas memórias e representações sociais face a situações de Seca. 

Embora realizado no distrito de Beja, muitas das suas conclusões permanecem válidas no 

contexto do distrito adjacente de Faro, não só pela proximidade geográfica e cultural entre as duas 

regiões, mas sobretudo devido ao rigor e profundidade aplicados quer na realização quer na 

interpretação dos inquéritos, e à representatividade das amostras em face dos universos 

populacionais abrangidos. Adicionalmente, o estudo distingue-se por integrar diferentes grupos 

etários, profissionais, e socio-económicos, extravasando a esfera estrita da população agrícola que 

tem dominado este tipo de trabalhos de investigação. Entre os seus principais resultados merecem 

destaque os seguintes, pela sua relevância e pertinência no contexto do presente estudo: 

� Memória 

Apenas os eventos de Seca mais recentes, na escala de duas décadas, parecem ser 

memorizados pela maior parte dos indivíduos (1980-2, 1991-5), sendo que nos anos mais recentes 

essa memória é exacerbada e confundida por eventuais deficiências no abastecimento de água, e até 

simplesmente pelas referências da comunicação social ao tema, ou pela consciência de um risco 

latente (quase todos os anos do período 1996-2000). 

� Causas 

As principais causas apontadas para a ocorrência de Secas são as mudanças no clima, o 

desperdício nos usos da água, a construção de barragens em Espanha, o aumento demográfico dos 

centros urbanos, a redução da área florestal, e a crescente industrialização. 

� Vulnerabilidade 

Existe entre os inquiridos algum consenso no que toca à importância do aumento dos 

consumos de água como factor de crescente vulnerabilidade face às Secas. Em contrapartida, 

enquanto a população activa agrícola tende a justificar esse facto pela intensificação e artificialização 

dos sistemas de produção agrícola, a população doméstica e activa não agrícola justifica-o em 

consequência das rápidas e recentes alterações nos comportamentos e hábitos domésticos da 

população. 
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� Impactos 

Os principais impactos percepcionados pelos inquiridos pertencem às esferas social e 

económica, tendo afectado a sua vida quotidiana nas componentes doméstica (dificuldades na 

higiene da família e da casa, e deficiências na potabilidade da água) e profissional (baixa produção 

agrícola, impossibilidade de cultivar ou realizar outros trabalhos, dificuldades com o tratamento dos 

animais). 

� Respostas 

A maior parte da população inquirida já sofreu directamente os impactos da Seca, embora 

não tenha tomado quaisquer medidas de mitigação. Tal justifica-se sobretudo por razões de ordem 

cognitiva no que toca às causas das Secas, ao identificarem estes eventos como fenómenos naturais 

de natureza física/meteorológica, e portanto não controláveis. Os principais sistemas utilizados para 

combater a falta de água são o armazenamento em recipientes, a utilização de poços, e de cisternas. 

� Soluções 

Mais de dois terços dos inquiridos remetem eventuais soluções para o aumento da oferta, 

através da construção de mais infraestruturas, enquanto menos de um quarto remetem para a 

diminuição da procura, aceitando a dificuldade em o conseguir. 

 

Outra conclusão a reter deste estudo prende-se com a cultura de desperdício evidenciada 

pelas práticas domésticas quotidianas de utilização da água, por oposição à crença generalizada de 

que a água é um bem escasso e que por isso tem de ser poupado. Esta evidência está patente nas 

deficientes práticas quotidianas de higiene familiar (como a lavagem de roupa e loiça) e individual 

(como os banhos ou a lavagem dos dentes), e nas regas e lavagens de espaços exteriores; apenas nos 

territórios mais rurais subsistem algumas práticas domésticas propensas à poupança de água. Este 

desajustamento pode ser explicado por três razões fundamentais: (i) a facilidade de acesso ao recurso 

água através da rede pública de abastecimento, (ii) a reduzida gravidade dos impactos de eventos 

anteriores, conforme percepcionado pelas populações, e (iii) a fraca valorização social da água, 

apesar da consciencialização generalizada duma elevada vulnerabilidade a situações de carência. 

Uma outra componente deste projecto diz respeito especificamente ao sector agrícola, e 

visou caracterizar a atitude dos agricultores da mesma região do Baixo Alentejo face à Seca, 

avaliando a resposta de diferentes sistemas agrícolas sujeitos a distintas tomadas de decisão, em 

situações de carência de água. Foram tipificadas três áreas representativas das explorações agrícolas 

da região, com diferentes capacidades de adaptação aos impactos das Secas, tendo sido aferidas as 

seguintes perdas de rendimento em cada uma delas: 



Gestão do Risco de Seca no Algarve 

- 206 - 

• Numa primeira área, a qual apresenta fortes semelhanças com a serra algarvia (litossolos 

esqueléticos de xisto, onde se pratica uma agricultura tradicional extensiva), e onde a 

possibilidade de diversificar as culturas da exploração agrícola é baixa, a resposta às Secas 

resume-se a pequenas modificações na rotação de culturas, por forma a poder manter os 

efectivos pecuários (perda de rendimento: 69%); 

• Numa segunda área, com solos com melhor capacidade agrícola mas ainda sem acesso ao 

regadio, a resposta passa pela diversificação das produções, utilizando culturas melhor adaptadas 

a condições de Seca, reduzindo os consumos intermédios, e orientando a sua exploração 

essencialmente para a pecuária (perda de rendimento: 44%); 

• Na terceira área, caso haja a possibilidade de manter a área de regadio, não há resposta à Seca 

(perda de rendimento: 4%). Com restrições ao volume de água fornecido para rega, a resposta 

passa pela utilização de uma rotação de girassol – trigo duro – cevada, e pela manutenção de 

uma pequena parcela de aveia para feno (perda de rendimento: 50%). 

Obviamente que estes resultados são específicos para as condições distintas dos sistemas 

agrícolas praticados no Baixo Alentejo, não podendo ser directamente extrapolados para o Algarve. 

Contudo, não deixam de constituir um elemento de referência no que diz respeito aos impactos da 

Seca, diferenciados de acordo com os diversos sistemas agrícolas praticados, e sobretudo com a 

capacidade e possibilidade de cada agricultor em diversificar a sua produção. “Quando essa 

possibilidade existe, os agricultores procuram soluções que lhes permitam manter o rendimento. 

Quando não existe, a resposta à Seca passa essencialmente pela manutenção da exploração com um 

sistema de produção bastante extensivo, que permita a recuperação económica em anos mais 

favoráveis” (JORGE et al., 2001, p. 17). 

No contexto do presente trabalho, mais que verificar a validade para o Algarve de algumas 

das conclusões atrás referidas, importa aferir: 

• A percepção dos principais grupos sociais directamente afectados pela Seca no Algarve 

(agricultores, e consumidores da rede urbana de abastecimento de água), sobre os riscos a que 

estão sujeitos, os impactos sofridos, as medidas de mitigação e resposta tomadas, e a avaliação 

das medidas tomadas pela Administração Pública (enquanto representação política do colectivo 

social); 

• O nível de semelhança perceptiva dos principais responsáveis pela gestão da água e do risco de 

Seca na região face aos grupos sociais referidos no ponto anterior, e a sua própria visão no que 

toca às respostas a tomar pela Administração Pública com vista à redução da vulnerabilidade e 

mitigação dos impactos das Secas. 



Capítulo IV – Resposta Social ao Risco de Seca no Algarve 

              - 207 - 

Para alcançar o primeiro destes objectivos, elaboraram-se dois inquéritos aos utilizadores 

(um para o sector agrícola e outro para o sector do abastecimento urbano - Anexos B e C), cujos 

resultados se analisam em seguida; para alcançar o segundo objectivo, foi preparado um conjunto de 

entrevistas a aplicar aos principais decisores, cujos resultados são tratados mais adiante (ponto 3.1). 

Relativamente ao primeiro objectivo, foi utilizada uma amostragem aleatória dos dois 

principais grupos de utilizadores de água na região (consumidores da rede pública, e agricultores), 

visando identificar as diversas tipologias de vulnerabilidades, impactos e respostas, conforme 

percepcionadas por aqueles grupos face à ocorrência de Secas. Não se procurou determinar a 

proporção ou peso relativo de cada uma dessas tipologias no universo regional a inquirir, pelo que a 

amostragem não procurou ser estatisticamente significativa; houve antes a preocupação de alcançar 

os principais tipos de utilizadores da água em toda a sua diversidade, princípio aliás que esteve 

subjacente à estratificação empírica da amostragem nas variáveis secundárias (idade, sub-região, tipo 

de habitação no caso dos utilizadores da rede pública, e dimensão da propriedade no caso dos 

agricultores). 

Com esse fim, foram definidas 15 categorias (Figura IV-2) correspondentes aos grupos 

sociais mais representativos, e uma variável principal ou de controlo, a escolaridade do inquirido, 

considerada por hipótese (validada a posteriori pelas respostas) como o principal factor de 

diferenciação comum às diversas categorias. Esta variável foi por sua vez compartimentada em três 

classes, de acordo com a instrução do inquirido: inferior ao 4º ano, do 4º ao 9º ano (antiga e actual 

escolaridade obrigatória), e superior ao 9º ano. 

Partindo desta base metodológica, foram elaborados dois conjuntos de questões, totalizando 

19 no caso dos agricultores, e 14 no caso dos consumidores urbanos, conforme se apresenta nos 

Anexos B e C. Destas questões, as primeiras sete (seis, no caso dos consumidores urbanos) são de 

caracterização sumária da actividade inquirida, sendo denominadas de questões-tipo (incluem as 

variáveis principal e secundárias, que conduziram a estratificação da amostra). As restantes questões, 

designadas questões-alvo, dizem respeito ao uso da água, às restrições impostas em períodos de 

carência, aos impactos dessas restrições, às respostas tomadas, e à avaliação dessas mesmas 

respostas. 
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Figura IV-2. Categorias da amostragem de inquéritos 
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Foi assim aplicado um total de 45 inquéritos, em função da fórmula seguinte: 

(5) Qt = C.Nv 

Em que: 

Qt – número total de questionários a aplicar 

C – número de categorias pré-definidas (15) 

Nv – número de classes da variável de controlo (3) 

Estas categorias podem ser caracterizadas em termos estruturais conforme se apresenta no 

Quadro IV-3, facilitando assim a interpretação dos resultados apurados através dos inquéritos. 

 

Quadro IV-3. Características estruturais dos principais grupos sociais afectados pelos 

impactos das Secas no Algarve 

Grupo Representação Planeamento Fraquezas Potencial 

Regantes perím. 
públicos 

Agrupados em 
Associações 

Hierárquico; 
Contingência 

Fraca margem 
financeira 

Elevado 
desperdício 

Regantes perím. 
privados 

Isolados Antecipação, 
alternativas 

Fraca representação Crescente 
associação 

Agric. sequeiro 
c/ acesso à água 

Parcialmente 
agrupados 

Antecipação, 
alternativas 

Fraca capacidade 
investimento 

Expansão do 
regadio 

Agric. sequeiro 
s/ acesso à água 

Isolados Antecipação Sem acesso à água Boas práticas 

Urbanos 
residentes 

Dispersos mas 
sensíveis, peso 
eleitoral 

Contingência Dispersão, 
abstracção em 
períodos húmidos 

Capacidade de 
poupança 

Urbanos 
visitantes 

Turistas forte/ 
representados 

Contingência Desinteresse 
local/regional 

Sensibilidade 
ambiental 

Consumidores 
Rurais 

Em extinção Antecipação, 
alternativas 

Poucos Baixo consumo 

 

Para além de permitirem avaliar a atitude perceptiva dos principais grupos sociais atingidos 

pelos impactos das Secas, estes inquéritos contribuem igualmente para identificar esses mesmos 

impactos (reais e potenciais), bem como algumas das medidas de prevenção e mitigação tomadas. A 

partir das matrizes de respostas aos questionários, foi possível retirar alguns resultados gerais, que 

em seguida se apresentam (Figura IV-3) e descrevem. 
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Abastecimento urbano: 

• 56% dos inquiridos ligados à rede pública não têm origem alternativa de água, nomeadamente 

entre a população urbana (Figura IV-3a); 

• Para além da Seca mais recente (2004-06), muitos dos inquiridos (39%) recordam ter sido 

afectados pela Seca de 1994-95 (Figura IV-3b); 

• A medida preventiva mais comum (67%) foi o armazenamento de água em recipientes (Figura 

IV-3c); 

• As principais medidas que os inquiridos recordam terem sido tomadas pela Administração 

Pública foram as campanhas informativas de poupança (50%), e o recurso a novas origens, tais 

como furos de emergência (44%) – (Figura IV-3d); 

• A principal causa identificada para as Secas é as alterações climáticas (67% dos inquiridos) – 

(Figura IV-3e); 

• As principais soluções apontadas foram a construção de novas infraestruturas (56%), a 

florestação e protecção das áreas naturais (com 44%, sendo este valor de 58% entre a população 

residente, e apenas 17% entre a visitante), e a redução dos desperdícios no consumo (17%) – 

(Figura IV-3f). 

Em forma de síntese destes resultados, pode afirmar-se que existe uma forte dependência de 

quase toda a população face ao sistema público de abastecimento, sem alternativas em caso de falha 

ou ruptura no sistema (Figuras IV-3a, IV-3c), o que, por outro lado, também significa uma elevada 

confiança dos seus utentes na gestão regional deste tipo de contingências. A memória dos eventos 

passados é curta, mas releva aqueles que implicaram maiores restrições ao abastecimento urbano 

(Figura IV-3b). Outra conclusão que resulta do respectivo contexto perceptivo prende-se com a 

justificação das Secas pelas alterações climáticas (Figuras IV-3e), temática que concentra grande 

parte da atenção dada pela comunicação social aos problemas ambientais. 

Por fim, apesar da população inquirida se recordar, face à última Seca, da Administração 

Pública ter tomado medidas de gestão quer da oferta quer da procura de água (mas sobretudo destas 

últimas, através das campanhas de sensibilização que lhes eram directamente dirigidas – Figura IV-

3d), propõe sobretudo, como soluções, medidas relacionadas com a oferta (nomeadamente a 

construção de infraestruturas para reforçar o abastecimento – Figuras IV-3f). 
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Figura IV-3. (a-f). Síntese dos resultados dos inquéritos por questão-chave 

Na elaboração e aplicação de políticas de gestão da água e do risco de Seca na região, os 

decisores não deixam de levar em conta esta sensibilidade dos cidadãos, dando prioridade absoluta à 

garantia do abastecimento urbano, e apostando em medidas de gestão da oferta. Também os 

aspectos perceptivos da população são considerados fundamentais, sendo utilizados no âmbito de 

estratégias de comunicação com crescente importância na agenda política, e de soluções de curto e 

médio prazo que exploram a curta memória colectiva dos cidadãos. 
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Agricultura: 

• Os acessos de emergência a água para rega provêm sobretudo de furos e poços (63%), e em 

segundo lugar de açudes ou charcas (22%) – (Figura IV-3a); 

• Enquanto entre os agricultores que utilizam sistemas de sequeiro todos têm uma origem de 

acesso à água em caso de emergência, existem alguns agricultores regantes sem tal possibilidade 

(19%), nomeadamente em propriedades mais pequenas (<1ha), e entre os inquiridos menos 

instruídos (escolaridade nula ou inferior à 4ª classe); 

• Entre os inquiridos dos perímetros de rega, 33% não sabia (ou não quis dizer) quanto pagava 

pela água, nomeadamente entre os menos instruídos e em propriedades de menor dimensão, e 

por essa razão não sabiam também qual o seu peso nos custos de produção; entre os que 

sabiam, esse peso varia entre os 10 e os 40%, sendo maior para os inquiridos de maior idade 

(mais de 65 anos), menos instruídos, e em propriedades de menor dimensão; 

• Entre os inquiridos regantes, 62% não conheciam os consumos de água por cultura, 

nomeadamente entre os menos instruídos; entre os que sabiam, os valores apontados oscilam 

entre os 2000 (em culturas forrageiras) e os 7000 m³/ha (em hortícolas); 

• Quase todos os inquiridos se recordam de terem sido afectados pela última Seca (2004-06, 96%); 

em seguida, surgem os períodos de 2000-01 (59%), 1994-95 (52%), e 1980-83 (33%), embora 

esta última quase exclusivamente entre os mais idosos (Figura IV-3b); 

• O principal impacto mencionado pelos inquiridos foi a quebra de produção (96%), tendo ainda 

11% referido a perda de culturas, com destaque para a morte de laranjeiras; 

• As medidas de mitigação mais comuns foram preventivas, nomeadamente a antecipação da 

colheita (56%), a relocalização da cultura (33%), e a mudança de cultura (15%); destaque ainda 

para uma medida técnica, a instalação de novo sistema de rega (19%), e para o facto de 19% dos 

inquiridos não terem tomado qualquer medida, de novo sobretudo entre os menos instruídos e 

em propriedades de menor dimensão (Figura IV-3c); 

• Entre as medidas de mitigação tomadas pela Administração Pública, as mais recordadas são as 

campanhas de poupança (59%), os empréstimos bonificados (33%), e a disponibilização de 

novas origens (30%). A maior parte dos inquiridos considera que a eficácia dessas medidas foi 

relativa (59%), mas cerca de 22% considera-as ineficazes, sobretudo entre os mais instruídos. 

Mais uma vez, há um elevado número de inquiridos (19%) que não recordam ter sido tomada 

qualquer medida, sobretudo entre os menos instruídos (Figura IV-3d); 
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• A maior parte dos inquiridos entende que as principais causas das Secas e da falta de água 

associada são a variabilidade climática natural (52%), as alterações climáticas (33%), o 

desperdício nos consumos (30%, concentrado entre os mais instruídos e rara entre os mais 

idosos), e a crescente urbanização dos hábitos dos consumidores (22%) – (Figura IV-3e); 

• Segundo os inquiridos, as principais soluções que devem ser adoptadas são a construção de 

novas infraestruturas (81%), a redução de desperdícios (48%, sobretudo entre os mais novos), e 

a florestação e protecção da Natureza (22%) – (Figura IV-3f). 

Do conjunto de resultados apresentados para o sector agrícola, é possível retirar algumas 

ilações com significado ao nível da elaboração e aplicação de políticas de gestão da água e do risco 

de Seca, e da respectiva tomada de decisões. 

Em primeiro lugar, os impactos sociais da Seca entre a população agrícola são significativos, 

afectando essencialmente os mais desfavorecidos, ou seja, com menos instrução, mais idosos, e com 

menor capacidade financeira e tecnológica de intervenção. A ausência de um tarifário adequado 

explica, pelo menos em parte, a falta de conhecimento e monitorização dos consumos. 

A última Seca teve um forte e generalizado impacto ao nível da quebra de produção agrícola, 

sendo particularmente grave a situação vivida no sub-sector dos citrinos, onde não foi possível 

manter alguns pomares; conforme referido no capítulo anterior, este terá sido, a par das dificuldades 

verificadas no abeberamento do gado, o impacto mais grave da Seca de 2004-06 no Algarve. 

À semelhança dos consumidores urbanos, e apesar da maior parte dos agricultores inquiridos 

recordar que a Administração Pública tomou sobretudo medidas relacionadas com a gestão da 

procura (Figura IV-3d), é na gestão da oferta (e nomeadamente na construção de infraestruturas) 

que identificam a principal solução para mitigar e reduzir o risco de Seca na região (Figura IV-3f). 

Apesar disso, é igualmente significativo que quase metade dos inquiridos (48%) aponte soluções no 

âmbito da redução do desperdício e aumento do uso eficiente da água (do lado da procura). 

Por último, e também à semelhança do verificado no sector do abastecimento urbano, a 

maior parte dos inquiridos aponta para a importância dos factores climáticos como causa principal 

das Secas, embora seja também significativo (e crescente) o peso dos factores antrópicos, o que 

pode significar uma influência mais restrita dos Media sobre este grupo social (Figura IV-3e). 

Apresenta-se no Quadro IV-4 um resumo das principais conclusões retiradas dos resultados 

destes inquéritos. 
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Quadro IV-4. Síntese dos principais resultados dos inquéritos 

Sector Abastecimento urbano Agricultura 

Percepção - Memória curta 

- Forte mediatização 

- Memória curta 

- Mediatização moderada 

Impactos - Pontuais 

- Graves em caso de ruptura 

- Impactos sociais relevantes 

- Quebras de produção generalizadas 

- Perda de culturas permanentes 

Lacunas - Ausência de origens alternativas - Regime de preços e tarifas 

- Baixo nível de garantia de abastecimento 

Soluções - Infraestruturas de reforço - Infraestruturas de reforço 

- Aumento da eficiência de uso 

 

3. Percepção e Resposta Colectiva ao Risco 

3.1. Percepção pública e institucional 

Conforme referido no ponto anterior sobre percepção individual (2.1), as características 

específicas das Secas (e nomeadamente a dispersão temporal, espacial e sectorial dos seus impactos) 

afectam fortemente a percepção social do fenómeno e dos seus impactos, contribuindo para 

distorcer ainda mais a percepção já por si desviante que a maior parte dos indivíduos tem das 

catástrofes naturais (UNGAR, 1999). 

Este aspecto é de uma importância crucial na mitigação e resposta aos impactos das Secas 

nas sociedades democráticas liberais, onde o poder político sofre as pressões directas de grupos 

sociais influentes, bem como uma pressão mais difusa e indirecta mas igualmente intensa da 

população em geral (nomeadamente por via dos actos eleitorais). 

Assim, na avaliação das formas de resposta e mitigação aos impactos da Seca importa ter em 

conta, para além da percepção dos indivíduos afectados (a qual foi analisada anteriormente), a 

percepção dos principais decisores e responsáveis políticos pela gestão da água e do risco de Seca no 
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território em análise, bem como a sua visão no que diz respeito às respostas a tomar pela 

Administração Pública com vista à redução da vulnerabilidade e mitigação de impactos. 

Foi com esse objectivo principal que se realizaram 13 entrevistas, a responsáveis das 

entidades consideradas mais importantes e com maior peso decisório na gestão da água e do risco de 

Seca no Algarve, conforme se apresenta no esquema da Figura IV-4, e se descreve no Quadro IV-5. 

 

 

Figura IV-4. Principais entidades gestoras do risco de Seca no Algarve 
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Quadro IV-5. Características e enquadramento das entidades entrevistadas 

Entidade Nível hierárquico Função Cargo do entrevistado 

Instituto da Água 
(INAG) 

Administração Pública 
central (MAOTDR) 

Autoridade Nacional da 
Água, responsável pela 
sua planificação e gestão 

Director do 
Departamento de 
Planeamento e Gestão 
do Domínio Hídrico 

Comissão de 
Coordenação e 
Desenvolvimento 
Regional do Algarve 
(CCDRA) 

Administração Pública 
regional descentralizada 

Coordenação dos 
serviços públicos e 
políticas regionais de 
Ambiente, ordenamento 
do território e 
desenvolvimento 
regional, e apoio técnico 
às autarquias 

Presidente e Vice-
Presidente da Comissão 
Instaladora da 
Administração de Região 
Hidrográfica do Algarve 

Instituto Regulador de 
Águas e Resíduos 
(IRAR) 

Administração Pública 
central (MAOTDR) 

Entidade reguladora dos 
serviços urbanos de 
abastecimento de água, 
saneamento de águas 
residuais, e gestão de 
resíduos sólidos 

Presidente do Conselho 
Directivo 

Águas de Portugal, 
S.A. (AdP) 

Grupo Empresarial de 
capitais públicos 

Exploração e gestão de 
sistemas urbanos de 
abastecimento de água, 
saneamento de águas 
residuais, e tratamento e 
valorização de resíduos 
sólidos  

Presidente do Conselho 
de Administração 

Águas do Algarve, S.A. 
(AdA) 

Empresa de capitais 
públicos do Grupo AdP 

Exploração e gestão dos 
sistemas multimunicipais 
de abastecimento de 
água e saneamento 

Directora de Operações-
Água 

Grande Área 
Metropolitana do 
Algarve (AMAL) 

Associação de 
Municípios 

Representação, 
articulação de interesses 
e sinergias entre os 
municípios da região 

Presidente 

Gabinete de 
Planeamento e 
Políticas (GPP) 

Administração Pública 
central (MADRP) 

Apoiar a definição das 
linhas estratégicas, 
prioridades e objectivos 
das políticas do MADRP 

Directora dos Serviços 
de Estatística, 
Metodologia e Estudos 

Direcção-Geral de 
Agricultura e de 
Desenvolvimento 
Rural (DGADR) 

Administração Pública 
central (MADRP) 

Apoio à competitividade 
e sustentabilidade da 
agricultura e dos 
territórios rurais; 
autoridade nacional da 
Fitossanidade e Regadio 

Chefe da Divisão de 
Apoio aos Perímetros de 
Aproveitamento 
Hidroagrícola 
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Quadro IV-5 (continuação) 

Entidade Nível hierárquico Função Cargo do entrevistado 

Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas 
do Algarve (DRAP) 

Administração Pública 
descentralizada 
(MADRP) 

Coordenação regional 
das políticas agrícola, 
agro-alimentar, de 
desenvolvimento rural, e 
das pescas 

Director-adjunto, 
Director dos Serviços de 
Planeamento 

Associação de 
Beneficiários do Mira 
(ABM) 

Associação de 
Beneficiários e Regantes 

Concessionária do 
aproveitamento 
hidroagrícola do Mira 

Director Executivo 

Associação de 
Regantes e 
Beneficiários do Alvor 
(ARBA) 

Associação de 
Beneficiários e Regantes 

Concessionária do 
aproveitamento 
hidroagrícola do Alvor 

Técnica Superior 
Agrónoma 

Associação de 
Regantes e 
Beneficiários de Silves, 
Lagoa e Portimão 
(ARBSLP) 

Associação de 
Beneficiários e Regantes 

Concessionária do 
aproveitamento 
hidroagrícola do Arade 

Director Executivo 

Associação de 
Beneficiários e 
Regantes do Sotavento 
(ABRS) 

Associação de 
Beneficiários e Regantes 

Concessionária do 
aproveitamento 
hidroagrícola do 
Sotavento 

Presidente da Direcção 

 

Foram realizadas três perguntas comuns a todas as entidades entrevistadas, a saber: 

P1 – Quais os principais problemas e/ou conflitos decorrentes da escassez de água em 

períodos de Seca? 

P2 – Quais as principais alterações à gestão do risco de Seca resultantes do último evento 

(2004-06)? 

P3 – Que soluções identifica como prioritárias na prevenção e mitigação dos impactos das 

Secas no Algarve? 

Foram igualmente colocadas questões específicas a cada entidade, em função do seu papel 

institucional na gestão da água e do risco de Seca. No caso das quatro entidades concessionárias dos 

aproveitamentos hidroagrícolas promovidos pelo Estado, o conjunto de questões foi harmonizado, 

de forma a permitir uma análise comparativa entre essas entidades, e a facilitar uma análise global do 

sector. 

No final, os resultados das entrevistas foram comparados com os resultados dos inquéritos, 

de forma a verificar quais os elementos comuns e quais os que diferenciam utilizadores e decisores. 
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Embora estas entrevistas estejam condicionadas pela percepção individual da pessoa responsável 

entrevistada, elas fornecem, tendo em conta o destacado papel institucional dos inquiridos, um 

quadro institucional de respostas que permite deduzir e construir um quadro perceptivo colectivo 

para o Algarve, principal objectivo visado com a aplicação destas entrevistas. 

Em função das respostas às perguntas comuns, foi possível construir três matrizes, que 

identificam respectivamente: i) os principais problemas e conflitos na gestão regional do risco de 

Seca (Quadro IV-6), ii) as principais alterações a essa gestão decorrentes do evento de 2004-06 

(Quadro IV-7), e iii) as principais soluções preconizadas para reduzir esse risco (Quadro IV-8). 

 

Quadro IV-6. Principais problemas identificados pelas entidades entrevistadas 

Problema 
identificado / 
entidade 

Atraso na 
construção de 

Odelouca 

Alterações 
climáticas 

Desperdício 
no uso da 

água 

Conflito entre 
usos 

Outros* 

INAG X X    

CCDRA X    X 

IRAR   X X X 

AdP X     

AdA X X    

AMAL X     

GPP   X   

DGADR X    X 

DRAP X X    

ABM      

ARBA X    X 

ARBSLP X  X X  

ABRS  X  X  

* Ausência de Planos de Contingência e desconhecimento das disponibilidades reais por sistema (IRAR), leque reduzido 

de origens (CCDRA), repartição de custos entre utilizadores (DGADR), organização interna (ARBA) 

 

Da análise deste Quadro destaca-se claramente o atraso na construção da barragem de 

Odelouca como o principal problema identificado, causa da maior parte dos impactos verificados na 

última Seca, sendo esta percepção transversal a todo o tipo de entidades (políticas, técnicas, e 

utilizadores). De facto, tendo em conta que todo o sistema de abastecimento urbano implementado 

no final da década de 90 se baseia num conjunto de origens superficiais, das quais a albufeira de 
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Odelouca é a principal, o atraso na sua construção levou a que o sistema entrasse em funcionamento 

de forma amputada. Quando estiver em funcionamento, esta albufeira permitirá a libertação dos 

volumes armazenados na albufeira do Funcho exclusivamente para rega, o que justifica a 

identificação do problema por ambos os sectores analisados. 

Para além deste, apenas são apontados problemas pontuais, por uma ou duas entidades. O 

único que apresenta mais referências é o das alterações climáticas, o que mais uma vez remete para a 

forte mediatização do tema, e tende a expiar as verdadeiras causas dos impactos verificados. 

 

Quadro IV-7. Principais alterações introduzidas pelas entidades entrevistadas 

Alteração 
identificada 
/ entidade 

Revisão 
estrutu-
ral da 
CGA 

Estudos 
e 
Planos 

Prioriza-
ção de 
medidas  
eficiência 

Integra-
ção de 
diferentes 
origens 

Altera-
ções ao 
tarifário 

Redução 
volumes 
disponí-
veis 

Reforço 
monito-
rização/ 
controlo 

Outros* 

INAG X X      X 

CCDRA       X X 

IRAR  X   X    

AdP  X  X     

AdA  X  X     

AMAL         

GPP  X X      

DGADR X X       

DRAP   X      

ABM     X    

ARBA      X   

ARBSLP     X X   

ABRS    X X X X  

*Novo regime de licenciamento que prevê alterações aos direitos de uso em situações de emergência (INAG), acções 

directas de sensibilização junto dos principais utilizadores (CCDRA) 

 

O Quadro IV-7 mostra como as alterações verificadas na gestão do risco de Seca em função 

do evento de 2004-06 são bastante variadas em função da natureza das entidades entrevistadas. A 

nível político e nacional há a destacar a revisão do estatuto da Comissão de Gestão de Albufeiras 

(CGA, de onde partiram grande parte das decisões tomadas na última Seca), e a priorização de 

medidas financeiras destinadas a melhorar a eficiência dos sistemas de distribuição de água, 
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enquanto a nível técnico e regional o destaque vai para a integração de origens superficiais e 

subterrâneas (levada a cabo pela AdA e pela ABRS), e para diversas medidas de controlo dos 

consumos aplicadas pelas diversas Associações de Regantes. 

 

Quadro IV-8. Principais soluções identificadas pelas entidades entrevistadas 

Solução 
identifi-
cada / 
entidade 

Oferta Procura Outros* 

Albufeira 
de 
Odelouca 

Albufeira 
da 
Foupana 

Diversifi-
cação de 
origens 

Maior 
eficiên-
cia de 
uso 

Maximi-
zar 
períme-
tros rega 

Altera-
ção de 
tarifários 
e custos 

Monitori-
zação e 
estudos 

INAG X   X   X  

CCDRA X  X    X  

IRAR    X  X  X 

AdP X   X     

AdA   X     X 

AMAL X X     X  

GPP    X X    

DGADR X X    X   

DRAP     X   X 

ABM X X  X X    

ARBA         

ARBSLP X   X     

ABRS      X X X 

* Reutilização de águas residuais (IRAR), sensibilização e educação ambientais (AdA), coordenação inter-sectorial em 

caso de Seca (DRAP), antecipação de avisos e estabelecimento de quotas (ABRS) 

 

Ao nível das soluções preconizadas pelas diversas entidades entrevistadas (Quadro IV-8), 

aquelas podem ser agrupadas em dois campos principais, um do lado da oferta e outro do lado da 

procura. No primeiro, domina a construção de infraestruturas (as albufeiras de Odelouca e Foupana, 

estando a primeira actualmente em construção) e, de forma complementar, a diversificação das 

origens (nomeadamente a integração de recursos superficiais, subterrâneos, e alternativos – águas 

residuais, e águas dessalinizadas). Um segundo conjunto de respostas surge no campo da gestão da 

procura, estando as principais medidas propostas relacionadas com o aumento da eficiência dos 

sistemas, nomeadamente a maximização da utilização dos perímetros de rega, a alteração de 
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tarifários e aumento da cobertura de custos pelos utilizadores, e o reforço da monitorização e 

estudos aplicados. 

Numa análise aos três quadros apresentados anteriormente, o maior destaque vai para o 

facto de quase todas as entidades coincidirem na identificação da barragem de Odelouca como o 

principal problema a ultrapassar para reduzir os impactos da Seca na região. A maior parte das 

restantes respostas são do foro técnico e/ou operacional, e em muitos casos estão relacionadas com 

a actividade específica de cada entidade. 

A comparação dos resultados destas entrevistas às entidades gestoras, com os resultados dos 

inquéritos aos utilizadores (analisados no ponto anterior, 1.2), permite verificar que em ambos 

dominam a identificação de problemas e soluções relacionados com as infraestruturas que regulam a 

oferta de água, e num segundo plano as questões ligadas ao seu uso eficiente. Outro ponto comum é 

a identificação das alterações climáticas como principal causa das Secas. 

Desta análise comparativa destacam-se igualmente algumas divergências significativas. Em 

primeiro lugar, face ao conjunto diversificado de medidas tomadas pelas entidades decisoras e 

gestoras, os inquiridos identificam apenas as mais visíveis (e nomeadamente as campanhas de 

poupança) – ou seja, não reconhecem grande parte da resposta dada ao evento. Em sentido inverso, 

alguns dos problemas identificados nos inquéritos não são reconhecidos de forma clara e prioritária 

pelos decisores – é o caso dos impactos sociais, provavelmente devido à “invisibilidade” dos mais 

afectados, e também da ausência de um tarifário adequado, devido à impopularidade que acarreta 

impor preços de água mais elevados. 

Estes resultados são particularmente significativos para aferir da viabilidade que as diferentes 

medidas de mitigação e redução dos impactos podem ter numa efectiva gestão do risco de Seca, 

conforme será desenvolvido no final deste capítulo (ponto 4.2.3). 

Genericamente, estes resultados permitem inferir como o paradigma hidráulico é ainda 

dominante na sociedade algarvia, nomeadamente entre os decisores em matéria de gestão da água. 

Este paradigma assenta na progressiva construção de infraestruturas para satisfazer uma crescente 

procura, sem ter em conta a disponibilidade limitada dos recursos naturais, nem a eficiência na 

utilização dos recursos financeiros públicos. É em grande parte uma herança dos princípios políticos 

estabelecidos em Portugal e Espanha no final do séc. XIX (e aprofundados pelas ditaduras políticas 

de ambos os países durante o séc. XX), assentes na construção de grandes infraestruturas 

hidráulicas, massivamente subvencionadas pelo seu suposto “interesse público”, e que constituíram 

uma das traves-mestras do desenvolvimento agrícola, industrial e urbano prosseguido desde então 

(ARROJO, 2004). O paradigma manteve-se após a democratização política de ambos os países 

ibéricos, impulsionado pelo desenvolvimento exponencial das novas tecnologias, e pelo 
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estabelecimento de importantes interesses económicos e grupos de pressão política, os quais 

sustentam a manutenção desta estratégia de crescimento quase ilimitado da oferta. 

Importa sublinhar que a manutenção do paradigma hidráulico é em grande parte sustentada 

pela percepção que os agentes políticos e decisores, por um lado, e os utilizadores por outro, têm do 

risco de Seca e da sua gestão. Só recentemente este paradigma começou a ser enfrentado, face ao 

novo quadro institucional imposto pela Directiva-Quadro da Água (DQA), a qual emerge nos países 

do Norte da União Europeia (UE), impulsionada sobretudo pela insustentabilidade económica do 

actual modelo de gestão ilimitada da oferta, e pelos problemas ambientais associados a esse modelo. 

Adicionalmente, na medida em que o poder político é estabelecido através dos processos 

democráticos eleitorais, os decisores políticos são motivados pela percepção maioritária dos eleitores 

face aos problemas e questões da agenda política do momento, da qual a gestão da água e dos riscos 

naturais a ela associados (incluindo a Seca) têm feito parte. Ora a percepção dos eleitores, conforme 

foi apresentado no ponto anterior, conflui também ela para a sustentação do paradigma hidráulico. 

Em resumo, pode afirmar-se que os principais factores condicionantes das políticas e 

regulamentos que enformam o quadro institucional de gestão do risco de Seca são a percepção dos 

eleitores, a percepção dos decisores políticos, os interesses económicos sectoriais, e a pressão 

política exercida por estes. É a combinação das diferentes percepções de cada indivíduo e cada 

grupo social, com a sua capacidade de influenciar a percepção dos demais, que vai servir de dínamo 

à construção dos instrumentos legais que conformam e regulam a gestão da água e do risco de Seca. 

3.2. Quadro jurídico-legal de referência 

As diversas formas de resposta colectiva ao risco de Seca no Algarve estão legalmente 

enquadradas por um conjunto de instrumentos do ordenamento jurídico nacional e comunitário, os 

quais por sua vez emanam duma ordem jurídica internacional assente em convenções e acordos 

mútuos. Importa por isso analisar, em primeiro lugar, as grandes linhas de orientação política do 

Ambiente e do Ordenamento do Território que configuram a gestão da água em Portugal, em 

segundo lugar contextualizar essa política nacional de gestão da água a nível do Algarve, tendo em 

conta a sua evolução ao longo do século XX, e por fim abordar os principais instrumentos utilizados 

no Algarve especificamente para responder às Secas e aos seus impactos. Em função deste contexto, 

procede-se em seguida a uma avaliação sistémica dos diversos instrumentos legais de gestão da água 

e da sua escassez, actualmente em vigor no Algarve. 
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3.2.1. Políticas de enquadramento sectorial 

As grandes linhas de orientação que estruturam a política nacional e regional de gestão dos 

recursos hídricos, e logo da sua escassez temporária (no caso das Secas) ou permanente, emanam 

por um lado de instrumentos jurídicos gerais nas áreas do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, e por outro de instrumentos jurídicos sectoriais específicos (Quadro IV-9). O valor legal, 

alcance temporal e escala territorial destes instrumentos varia consideravelmente em função do 

âmbito e natureza de cada um, assim como a sua incidência e papel na gestão do risco de Seca, pelo 

que se apresenta em seguida uma breve descrição dos mesmos, à luz do seu papel, potencial ou 

efectivo, na gestão do risco de Seca. 

 

Quadro IV-9. Principais políticas enquadradoras da gestão da água no Algarve 

Instrumento* Área temática Âmbito 
geográfico 

Incidência na gestão de Secas 

Agenda 21 Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 

Mundial Reconhecimento político global 

6º PCAMA Ambiente UE Orientação política e linhas 
estratégicas de acção 

QREN Desenvolvimento Portugal Selecção de medidas a financiar 

ENDS Desenvolvimento Sustentável Portugal Orientação e integração política, 
linhas estratégicas de acção 

PNPOT Ordenamento do Território Portugal Orientação e integração política 

POAlgarve21 Desenvolvimento Regional Algarve Selecção de medidas a financiar 

PANCD Desertificação Portugal Orientação e integração política 

ETPSolo Protecção do Solo UE Integração política 

PAC Agricultura e 
Desenvovlimento Rural 

UE Orientação e integração política, 
linhas estratégicas de acção 

PEN Agricultura e 
Desenvovlimento Rural 

Portugal Orientação política e linhas 
estratégicas de acção 

PRODER Agricultura e 
Desenvovlimento Rural 

Portugal Linhas estratégicas de acção, selecção 
de medidas a financiar 

PEAASAR II Abastecimento Urbano Portugal Orientação política e linhas 
estratégicas de acção 

* Identificação dos instrumentos nas páginas seguintes (a negrito) 
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3.2.1.a. Políticas de Ambiente e de ordenamento do território 

A política estratégica mais global a abranger estas matérias (porventura a menos vinculativa e 

mais orientadora), emana da Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e o Desenvolvimento 

(CNUAD, realizada em 1992 no Rio de Janeiro). A Conferência do Rio fez aprovar a chamada 

Agenda 21, a qual já fazia referência, no seu Capítulo 12º, à necessidade de se unirem esforços à 

escala mundial na luta contra os impactos da Seca66. Esta referência surge largamente enquadrada na 

problemática ambiental mais abrangente da Desertificação, constituindo-se como um dos embriões 

da futura Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação67, que viria a ser aprovada em 

1994. 

A nível da Europa Comunitária, as orientações da CNUAD e da Agenda 21 estão reflectidas 

no Sexto Programa Comunitário de Acção em Matéria de Ambiente68 (PCAMA 2002-2012), que no 

seu artigo 7º, alínea e), estabelece como acções prioritárias relativamente à utilização sustentável da 

água: 

• Garantir um nível elevado de protecção das águas superficiais e subterrâneas, prevenir a poluição 

e fomentar o uso sustentável da água; 

• Desenvolver esforços no sentido de assegurar a plena aplicação da DQA, com vista a criar boas 

condições do ponto de vista ecológico, químico e quantitativo, bem como a garantir uma gestão 

coerente e sustentável deste recurso; 

• Assegurar a integração dos princípios enformadores e das abordagens da DQA e de outras 

directivas sobre protecção da água noutras políticas comunitárias. 

Esta política europeia de Ambiente apenas foi instituída e assumida como um pilar da UE 

em 1987 (na altura CEE – Comunidade Económica Europeia), com a aprovação do Acto Único 

Europeu. Na área dos recursos hídricos, a prioridade foi para a redução da poluição e melhoria do 

estado ecológico dos corpos de água. Assim, foi apenas em 1995, num dos relatórios periódicos 

publicados pela Agência Europeia do Ambiente (EEA, 1995) sobre o Estado do Ambiente na UE, 

que surgiu a primeira referência à necessidade das instituições europeias actuarem em matéria de 

quantidade de água, nomeadamente para fazer face à sua escassez, fosse ela estrutural ou periódica 

                                                 
66 - http://www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_LI_21463_1_0001.htm#b0042  

67 - United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD): www.unccd.int/  

68 - http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l28027.htm  
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(neste caso, devido à ocorrência de Secas). Tal preocupação apenas veio a ser formalizada em 2007, 

por via da estratégia que consta da Comunicação da CE ao Parlamento e Conselho Europeus em 

matéria de Escassez de Água e Secas (CCE, 2007b), a qual será analisada em detalhe mais adiante 

(ponto 4.1.2). 

As orientações comunitárias em matéria de Ambiente e desenvolvimento sustentável estão 

igualmente presentes nos quadros normativos e de apoio estrutural ao desenvolvimento regional da 

UE, aprovados para Portugal no âmbito do QREN69 (Quadro de Referência Estratégico Nacional 

2007-2013). No entanto, as questões ligadas à gestão da água perdem protagonismo, e restringem-se 

sobretudo ao reforço das redes de abastecimento e saneamento, e à redução dos riscos naturais 

(onde as cheias e a erosão costeira dominam o tema). 

A este nível nacional, as directrizes que emanam dos instrumentos internacionais atrás 

referidos estão consubstanciadas em três planos fundamentais: a Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável70 (ENDS), o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do 

Território71 (PNPOT), e os Programas Operacionais Regionais (POR’s, incluindo o PO Algarve 

2172). 

A ENDS é fundamentalmente um documento de articulação e integração dos demais 

instrumentos estratégicos de desenvolvimento e de ordenamento do território, consagrando no seu 

objectivo 3º (“Melhor Ambiente e Gestão Sustentável do Património”) os princípios de gestão 

integrada da água e seu uso eficiente (que emanam da nova Lei da Água e do Programa Nacional 

para o Uso Eficiente da Água, conforme será analisado mais adiante), nomeadamente através de três 

linhas de acção e investimento: 

• Sistemas de monitorização e informação, estudo e investigação aplicada aos sistemas hídricos, 

como condição fundamental para a sua melhor gestão estratégica; 

• Infraestruturas para prevenir a poluição e proteger e recuperar as massas de água de superfície e 

subterrâneas, com prioridade para as albufeiras e aquíferos que constituem reservas de água 

estratégicas do País, mediante a gestão da procura de água, e tendo em conta a protecção a longo 

prazo dos recursos hídricos e o recurso a tecnologias de tratamento de águas residuais 

apropriadas, com maior eficiência energética e maior flexibilidade; 

                                                 
69 - http://www.qren.pt/  

70 - http://www.desenvolvimentosustentavel.pt/document/ENDS-PIENDS_2015.pdf  

71 - http://www.territorioportugal.pt/  

72 - http://www.ccdr-alg.pt/documentos/poalgarve21/POAlgarve21.pdf  
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• Infraestruturas para a utilização de origens de água alternativas (recirculação, reutilização de 

águas residuais e dessalinização), recorrendo sempre que possível a energias renováveis, para 

fazer face à satisfação das necessidades de água em regiões com maior pressão sobre os recursos 

hídricos. 

Adicionalmente, é referido um conjunto de medidas de enquadramento e intervenções 

complementares, descritas em detalhe no Anexo D. 

Do PNPOT e dos POR’s emanam orientações específicas a adoptar pelos instrumentos de 

ordenamento do território de nível inferior, nomeadamente os Planos Regionais de Ordenamento 

do Território (PROT), os Planos Directores Municipais (PDM), e os Planos Especiais de que são 

exemplo os Planos de Ordenamento das Albufeiras (POA) e os Planos de Ordenamento da Orla 

Costeira (POOC). Especificamente sobre a temática da gestão da água, o Programa de Acção do 

PNPOT inclui um objectivo específico (“1.5 – definir e executar uma política de gestão integrada da 

água”73) que consagra a plena transposição da DQA para o direito nacional, incluindo a sua 

regulamentação e a implementação dos novos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH’s) e 

das Administrações de Região Hidrográfica (ARH’s). 

Já o PO Algarve 21, de forma algo surpreendente em face dos impactos regionais das Secas, 

mas na sequência do fraco protagonismo consagrado às questões da gestão da água no QREN, não 

compreende nenhum domínio de intervenção específico sobre gestão de recursos hídricos, referindo 

apenas, no âmbito do Eixo Prioritário “Protecção e Qualificação Ambiental”, a prevenção e gestão 

de riscos naturais, designadamente através da promoção da investigação no domínio dos riscos 

naturais e tecnológicos, da minimização e gestão de riscos de cheias e Secas, da inventariação e 

cartografia das zonas de risco relevantes, e de intervenções pontuais e de pequena dimensão em 

infraestruturas e equipamentos destinados à prevenção, previsão, alerta e gestão de situações de 

risco, emergências e catástrofes. No diagnóstico da situação regional, no entanto, é reconhecida a 

recorrência das Secas e a vulnerabilidade da região aos seus impactos, sendo apontadas como 

principais soluções a reutilização de águas residuais (no quadro de um aumento do uso eficiente da 

água), e a conclusão e integração da barragem de Odelouca no sistema multimunicipal de 

abastecimento público. 

Existem também importantes planos de regulação e/ou ordenamento sectorial com 

implicações directas ao nível do planeamento e gestão dos recursos hídricos, os quais se analisam em 

                                                 
73 - No âmbito do objectivo estratégico “1 - Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e 
cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos”. 
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seguida – no caso do Algarve, destacam-se os sectores do regadio e do abastecimento urbano, pelo 

seu peso relativo na utilização regional da água. 

3.2.1.b. Políticas sectoriais agrícolas 

Pela sua abrangência política e temática para o sector agrícola, refira-se em primeiro lugar o 

PANCD – Programa de Acção Nacional de Combate à Desertificação (PCM, 1999), lançado em 

1997 pela Direcção-Geral das Florestas no âmbito da Convenção das Nações Unidas de Combate à 

Desertificação74, tendo em conta que Portugal integra um dos anexos regionais da Convenção 

(Anexo IV – Mediterrâneo Norte). Talvez pelo facto desta Convenção ter sido particularmente 

dirigida ao continente africano, a sua aplicação na Europa tem estado limitada à definição de 

orientações políticas e à execução de projectos de investigação científica e cooperação transnacional. 

A componente de “luta contra a Seca” expressa no título da Convenção tem sido sempre um 

parente menor do Anexo IV da Convenção (países da margem Norte do Mediterrâneo), apesar da 

progressiva sensibilização dos actores políticos mundiais para a gravidade dos problemas associados 

à escassez de água (nomeadamente na África sub-sahariana). Apesar do seu carácter orientador e 

não-vinculativo, esta Convenção tem no entanto constituído um importante fórum de discussão 

científica e diálogo internacional, sendo uma referência importante na formulação de políticas 

agrícolas e de uso do solo, nomeadamente nas regiões mais afectadas pela Desertificação no Sul da 

Europa, em que se inclui o Algarve. 

Em parte como consequência da dimensão deste problema, a UE está desde há alguns anos 

a preparar uma Estratégia Temática de Protecção do Solo (ETPS75), a qual é constituída por uma 

Comunicação da Comissão às restantes instituições europeias (CCE, 2006), uma proposta de 

Directiva-Quadro, e uma avaliação de impactos. Esta Estratégia visa, fundamentalmente, a 

protecção e a utilização sustentável do solo, prevenindo a sua degradação e reabilitando os solos já 

degradados. Apesar de não fazer qualquer referência explícita à questão das Secas e aos seus 

impactos na degradação do solo, a Comunicação chama a atenção para a necessidade de avaliar 

eventuais sinergias entre medidas com vista à protecção e utilização sustentável do solo, e medidas 

incorporadas nos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas, elaborados no âmbito da DQA. 

Em termos efectivos, a actividade agrícola, e pela sua relevância para o presente estudo, a 

agricultura de regadio em particular, está em primeiro lugar enquadrada pela PAC – Política Agrícola 

                                                 
74 - Na versão original, United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or 
Desertification, Particularly in Africa (http://www.unccd.int/).  

75 - http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm  
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Comum. Desde a adesão de Portugal à UE, em 1986, a PAC contribuiu em grande medida para o 

fomento e expansão do regadio e do uso da água na agricultura, nomeadamente a partir da sua 

reforma de 1992, e posteriormente da Agenda 2000, período durante o qual os agricultores recebiam 

pagamentos directos acoplados à produção, fomentando assim as culturas de maiores rendimentos 

como as dos regadios intensivos. Este sistema deu como resultado o aumento do uso da água para 

rega e, em algumas áreas com significativos recursos subterrâneos, a sobre-exploração de aquíferos e 

a degradação dos ecossistemas aquáticos associados (BENOIT e COMEAU, 2005; LLAMAS e 

MARTÍNEZ-SANTOS, 2006). 

De forma lenta e gradual, a PAC foi evoluindo e adaptando-se às exigências dos acordos da 

Organização Mundial do Comércio, que visam eliminar os subsídios que distorcem os mercados 

liberalizados de produtos agrícolas. Na reforma de 2003 (conhecida como a Reforma de 

Luxemburgo), actualmente em vigor e em fase de implementação, a PAC sofre uma importante 

mudança, eliminando os pagamentos directos acoplados à produção e substituindo-os por um 

sistema de pagamento único por exploração, independente da produção. Neste novo sistema, os 

pagamentos directos à produção (pilar 1 da PAC) estão ainda sujeitos a uma redução ou modulação 

que se destina aos programas de desenvolvimento rural (pilar 2 da PAC), os quais crescem 

progressivamente de importância no âmbito local e territorial (CCE, 2003). 

Paralelamente, a PAC foi introduzindo de forma progressiva, desde a Agenda 2000, a 

protecção ambiental e dos recursos naturais, com programas específicos de condicionalidade 

ambiental, ou seja, o condicionamento dos pagamentos directos aos agricultores ao cumprimento de 

certas normas ambientais (CCE, 2004). Uma das normativas essenciais na condicionalidade da nova 

PAC resulta da aplicação da Directiva relativa à protecção das águas contra a poluição causada por 

nitratos de origem agrícola (CCE, 1991). Esta Directiva identifica as zonas sensíveis à contaminação 

por nitratos de origem agrícola, e constitui um primeiro e importante passo para a integração e 

construção de sinergias entre as políticas de água e as políticas agrícolas. No Algarve, foram já 

designadas duas zonas vulneráveis à poluição por nitratos de origem agrícola: Campina de Faro 

(MADRP / MCOTA, 2003)76, e Luz-Tavira (MAOTDR / MADRP, 2005), tendo no primeiro caso 

sido aprovado um Programa de Acção (MADRP, 2003), cujo objectivo é reduzir a poluição das 

águas causada ou induzida por nitratos de origem agrícola, e impedir a sua propagação. 

Diversos estudos (ex. BROUWER et al., 2007) têm demonstrado que a condicionalidade tem 

sido positiva para reforçar o cumprimento das directivas já existentes, e que os custos de aplicação 

                                                 
76 - Esta Zona Vulnerável insere-se nos sistemas aquíferos da Campina de Faro (o único aquífero sobrexplorado em ano 
médio – ver Quadro III-4), São João da Venda-Quelfes, Chão de Cevada-Quinta João de Ourém e Almansil-Medronhal. 
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da condicionalidade não são excessivamente elevados para os agricultores. No entanto, o sistema de 

controlo e seguimento de tantos tipos de medidas diferentes é demasiado complexo, o que tem 

dificultado a sua aplicação e implicado custos administrativos muito elevados para os organismos 

públicos. A nova proposta de reforma da PAC, apresentada em Novembro de 2007 (CCE, 2007a), 

visa estabelecer uma simplificação de todas estas medidas (Quadro IV-10). 

 

Quadro IV-10. Evolução da PAC (adaptado de VARELA, 2007) 

Política Objectivos Instrumentos Efeitos ambientais Efeitos sociais 

Reforma 
de 1992 

(1993-
2000) 

 

Agenda 
2000 

(2001-04) 

- Estabilidade no 
rendimento das 
explorações 

- Protecção ambiental 

- Pagamentos 
directos ligados à 
produção 

- Consumo de água 
elevado 

- Aumento da 
superfície regada 

- Sobrexploração dos 
aquíferos 

- Degradação de 
ecossistemas 
aquáticos 

- Aumento do 
rendimento das 
explorações 

- Aumento do 
emprego 

- Desenvolvimento 
socio-económico das 
áreas rurais 

 

Reforma 
de 2003 

(2005-09) 

 

- Agricultura 
competitiva 

- Estabilidade no 
rendimento das 
explorações 

- Sustentabilidade 
ambiental 

- Desenvolvimento 
rural 

- Pagamento único 
desacoplado da 
produção 

-Condicionalidade: 
pagamentos directos 
sujeitos ao 
cumprimento de 
certas regulações 
ambientais 

- Modulação das 
ajudas 

- Diminuição de 
cultivos intensivos 

- Aumento de 
cultivos extensivos e 
pouco exigentes em 
água 

- Menor consumo de 
água 

- Maior 
sustentabilidade 
ambiental 

- Diminuição do 
rendimento das 
explorações 

- Maior aplicação dos 
programas de 
desenvolvimento 
rural 

Nova 
proposta 
check-up  

(2009-13) 

- Reforçar a 
competitividade 

- Protecção do 
Ambiente e da 
biodiversidade 

- Adaptação a novos 
desafios: alterações 
climáticas, gestão da 
água, biocombustíveis 

- Sustentabilidade 
económica e social 

- Simplificação e 
pagamento único 
uniforme 

- Simplificação/ 
reforço da 
condicionalidade 

- Estabelecimento de 
limites na recepção de 
pagamentos 

- Revisão de sistemas 
de intervenção 

- Reforço de medidas 
de desenvolvimento 
rural 

- Redução da retirada 
de terras de produção 

- Aumento da 
superficie de 
produção de cultivos 
energéticos 

- Orientação para 
cultivos competitivos 
em mercados 
internacionais 

- Maior protecção do 
Ambiente e da 
biodiversidade 

- Uso dos programas 
de desenvolvimento 
rural para a gestão 
sustentável dos 
recursos naturais, e 
para a gestão eficiente 
dos riscos naturais 
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A nível nacional, são fundamentalmente dois os instrumentos políticos que actualmente 

asseguram o enquadramento da agricultura de regadio, concretizando as orientações e directrizes da 

PAC: o Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural (PEN77), e o Programa de 

Desenvolvimento Rural (PRODER78). A importância de ambos resulta em grande parte de neles 

assentar a aplicação nacional do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), 

que apoiará os investimentos no sector entre 2007 e 2013. 

No PEN, para além de algumas orientações genéricas visando o uso sustentável da água, o 

principal contributo vem do Eixo 1, que prevê o apoio financeiro para rega exclusivamente no caso 

de investimentos em sistemas mais eficientes e de controlo de consumos, e apoia a utilização 

preferencial de água de origens superficiais nos perímetros de rega colectivos. 

Estas orientações são concretizadas no PRODER, sendo referido que a melhoria da 

utilização da água é um objectivo estratégico do Programa, ao qual ficam sujeitas todas as medidas 

relativas aos investimentos para utilização agrícola da água, só sendo financiados sistemas que 

assegurem o seu uso eficiente. Para além de diversas medidas orientadas para a modernização dos 

regadios e aumento da taxa de utilização dos perímetros de iniciativa pública, o Programa contempla 

ainda o apoio com a taxa máxima regulamentar dos sistemas de monitorização da água, em 

particular no âmbito do regadio privado. 

Em concreto, o Programa inclui um conjunto de medidas específicas de apoio à reconversão 

do regadio, nomeadamente no Eixo Competitividade, a saber: 

Medida “Inovação e Desenvolvimento Empresarial” 

• Acção “Modernização e Capacitação de Empresas”: abrange a instalação ou modernização de 

sistemas de rega, nomeadamente captação, condução, distribuição da água, desde que utilizem 

sistemas que promovam o uso eficiente da água; 

Medida “Regadios e Infraestruturas Colectivas” 

• Acção “Desenvolvimento do Regadio”: Retenção de recursos hídricos superficiais, 

implementação de sistemas de transporte e de distribuição mais eficientes e de métodos de rega 

mais adequados; 

                                                 
77 - http://www.gppaa.min-agricultura.pt/drural/doc/PEN_8.2.07.pdf  

78 - http://www.portugal.gov.pt/NR/rdonlyres/3F1D4B48-62DF-414E-85DA-2CE462925AA9/0/PDRc_Final.pdf  
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• Acção “Sustentabilidade dos Regadios Públicos”: Introdução de sistemas de condução e 

distribuição de água mais eficientes em termos de gestão da água e geradores de menores perdas; 

• Acção “Modernização dos Regadios Colectivos Tradicionais”: recuperação física dos sistemas de 

captação, transporte e distribuição de água, e incentivos à adopção de tecnologias mais 

eficientes. 

3.2.1.c. Políticas sectoriais de abastecimento urbano 

O principal (e quase exclusivo) instrumento de orientação política específico deste sector é o 

PEAASAR II79, Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais, 

para o período de 2007 a 2013. O PEAASAR destina-se fundamentalmente a programar e estruturar 

os investimentos financeiros no circuito urbano da água (abastecimento e saneamento), 

acompanhando os ciclos de programação dos Fundos Comunitários, e suportados em larga medida 

pelo Fundo de Coesão da UE. 

Grande parte dos investimentos realizados no âmbito do primeiro PEAASAR (2000-2006), 

no Algarve como no resto do País, foram para os sistemas “em alta”, ou seja, os grandes sistemas 

supra-municipais de captação, tratamento e distribuição da água, a cargo das entidades 

concessionárias (como a Águas do Algarve). Concluído este ciclo, foi decidido elaborar uma nova 

versão do PEAASAR para o período entre 2007 e 2013, que procedesse a um balanço da 

implementação do primeiro Plano, à correcção das suas lacunas e insuficiências, e à programação de 

um novo ciclo de investimentos, desta vez orientados sobretudo para os sistemas “em baixa” (a rede 

mais fina que assegura a ligação da rede “em alta” aos consumidores). 

Esta segunda versão assume algumas prioridades que terão grande significado não só para o 

sector, como para a própria mudança de paradigma na gestão da água em Portugal, nomeadamente: 

i) articulação entre sistemas em “baixa” e em “alta”; ii) criação das bases para uma política tarifária 

nacional; iii) enquadramento financeiro das acções a desenvolver; iv) afinação das condições de 

acesso aos financiamentos; v) clarificação do papel dos intervenientes públicos e privados no 

processo; vi) alargamento do leque de alternativas de infraestruturação e gestão; e vii) reforço e 

alargamento dos poderes regulatórios. 

O PEAASAR II aponta como objectivos ambientais o aumento da fiabilidade nos sistemas 

de abastecimento (cujas deficiências ficaram expostas durante a ocorrência da Seca de 2004-06), e 

um uso mais eficiente da água. Com esse fim, estabelece um conjunto de objectivos específicos com 
                                                 
79 - http://www.portugal.gov.pt/NR/rdonlyres/2E4F1B13-B462-4EE7-927C-0D0F41BF129B/0/PEAASARII.pdf  
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relevância para a gestão do risco de Seca, como sejam a reutilização de águas residuais urbanas 

tratadas, a redução de perdas de água nas redes de distribuição, a crescente cobertura de custos pelos 

utilizadores, e o reforço das acções de controlo e monitorização. 

Refira-se por fim que o PEAASAR é um instrumento orientador, e que o sector se encontra 

regulamentado por um conjunto de diplomas legais, entre os quais se destaca o que estabelece o 

regime de exploração e gestão dos sistemas municipais e multimunicipais de captação, tratamento e 

distribuição de água para consumo público (MARN, 1993), o qual continua a ser o principal 

documento jurídico do sector, apesar das revisões pontuais a que foi posteriormente sujeito. 

3.2.2. Políticas e instrumentos de gestão e planeamento da 

água 

Não existe em Portugal nem no Algarve qualquer instrumento legal de planeamento ou 

ordenamento do território que tenha por objecto específico a gestão do risco ou a mitigação dos 

impactos das Secas. Assim, o quadro legislativo existente sobre esta matéria encontra-se disperso por 

vários instrumentos que regulam a política de planeamento e gestão da água (conforme se apresenta 

sinteticamente no Quadro IV-11), nos termos processuais definidos pelo Decreto-Lei nº 45/94 de 

22 de Fevereiro (MARN, 1994), o qual estabelece os princípios e normas a seguir no planeamento 

dos recursos hídricos em Portugal, até à completa implementação do novo quadro legal inerente à 

aplicação da Directiva-Quadro da Água. 

O novo sistema jurídico que emana desta Directiva consagra o direito de protecção da água 

como “…o conjunto de normas jurídicas que, no quadro do direito do Ambiente, disciplinam a 

actuação da Administração Pública e dos particulares com vista a preservar e melhorar a qualidade 

da água e a garantir o seu uso sustentado (…)” (SENDIM et al., 2004, p. 1.1) – ou seja, é com base 

nestes pressupostos jurídicos europeus que a sociedade algarvia procura, para além de garantir a 

qualidade da água, compatibilizar os seus usos presentes e futuros na região. 
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Quadro IV-11. Principais instrumentos de planeamento e gestão da água no Algarve 

Instrumento Área temática Âmbito geográfico Incidência na gestão de Secas 

Directiva-Quadro da 
Água 

Recursos hídricos UE Orientação política 

Lei da Água Recursos hídricos Portugal Orientação e planeamento político 

Plano Nacional da 
Água 

Recursos hídricos Portugal Análise temática, directrizes 
PBH’s 

Programa Nacional 
para o Uso Eficiente 
da Água 

Recursos hídricos Portugal Orientação política e objectivos 
operacionais 

Planos de Bacia 
Hidrográfica 

Recursos hídricos Bacias do Guadiana e 
Rib. Algarve 

Objectivos regionais e estrutura de 
gestão 

Convenção de 
Albufeira 

Recursos 
superficiais 

Bacias luso-espanholas Regime de caudais, políticas 
estratégicas 

Plano de 
Contingência (AdA) 

Sistema público de 
abastecimento 

Algarve (93% da 
população regional) 

Origens alternativas e de 
emergência 

Regulamentos de 
irrigação 

Perímetros de rega 
públicos 

Algarve (34-45% da 
área regada regional) 

Gestão da redução da oferta 

 

3.2.2.a. Evolução da política da água no Algarve 

Tendo em conta que tem sido a política nacional de gestão da água a enformar a resposta da 

sociedade regional ao risco e aos impactos da Seca, torna-se relevante conhecer os principais traços 

de evolução dessa política. O Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (MAOT, 2002a) 

faz uma interessante resenha histórica das experiências de planeamento e gestão da água na região, 

na qual são descritos os factos mais marcantes e que ainda hoje condicionam essa gestão, entre os 

quais se destacam os seguintes: 

1892 – Instalação duma administração hidráulica nacional e primeiro enquadramento legal 

coerente para o domínio hídrico. 

1919 – Nova Lei da Água que estabelece pela primeira vez uma distinção clara entre águas 

públicas e privadas, e introduz os conceitos de licença e concessão, regulando assim o acesso das 

entidades privadas às águas públicas. 

1923 – Criação da rede climatológica nacional, lançando as bases para a instrumentação e 

monitorização sistemáticas dos principais parâmetros climatológicos e hidrológicos. 



Gestão do Risco de Seca no Algarve 

- 234 - 

1930 - Criação da Junta Autónoma de Obras de Hidráulica Agrícola, organismo responsável 

pelo planeamento, construção e exploração das obras de fomento hidroagrícola, entre as quais um 

conjunto de perfurações profundas de pesquisa e captação de água subterrânea na Campina de Faro 

(entre 1935-1937) com vista à instalação de culturas de regadio. 

1934 – Classificação das ribeiras do Arade e de Odelouca de utilidade pública para a 

produção de energia eléctrica, rega e abastecimento urbano. 

1944 – Publicação de legislação específica sobre o abastecimento de água aos centros 

urbanos, regulando as competências atribuídas ao poder local (sobretudo técnicas) e ao poder central 

(políticas e financeiras), e fixando objectivos e condições na prestação destes serviços. 

1949 – Criação da Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos, um dos mais prestigiados 

organismos da Administração Pública Portuguesa, responsável pelo planeamento, projecto, 

execução e exploração de um grande número de aproveitamentos hidráulicos então realizados no 

País e nas ex-colónias. 

Década de 50 – Construção das primeiras grandes barragens no Algarve (Arade e Bravura) e 

instalação dos respectivos perímetros de rega (Silves e Alvor); durante mais de duas décadas, 

nenhum outro projecto de rega colectivo viria a ser implementado, com excepção de pequenas 

iniciativas do sector privado. 

1972 – Estabelecimento do Plano dos Aproveitamentos Hidráulicos do Algarve, cuja 

estratégia assentava em dois sistemas integrados de albufeiras: Odelouca-Arade no Barlavento, e 

Odeleite-Beliche (na bacia do Guadiana) no Sotavento. 

1977 – Criação do grupo de estudos dos recursos hídricos subterrâneos do Algarve, dando 

início à inventariação de pontos de água, definição de redes piezométricas, e monitorização da 

qualidade da água subterrânea. 

1986 – Nomeação da Comissão para o Levantamento e Acompanhamento da Gestão dos 

Recursos Hídricos do Alentejo e Algarve, tendo por missão principal inventariar e sintetizar os 

estudos realizados neste domínio, identificar as problemáticas e áreas com escassez de informação, 

promover a execução de estudos, e propor um modelo regional de gestão dos recursos hídricos. 

Década de 90 – profunda reforma operacional do sector, que no Algarve se traduz na criação 

de dois grandes sistemas de abastecimento urbano (os sistemas multimunicipais de abastecimento de 

água ao Sotavento e ao Barlavento Algarvio), os quais irão utilizar água dos dois sistemas de fins 

múltiplos com origem em águas superficiais (Odeleite-Beliche e Odelouca-Funcho). 
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Início do Século XXI – profunda reforma política, legislativa e regulamentar, por via da 

adopção e implementação da DQA. 

Esta última reforma consubstanciou-se, no plano legal, na criação de um novo conjunto de 

instrumentos de planeamento e gestão da água a nível nacional (ver Quadro IV-11), os quais serão 

analisados nos pontos seguintes de forma mais detalhada, tendo em conta a sua relevância para a 

gestão do risco de Seca e mitigação dos seus impactos no Algarve. 

3.2.2.b. Lei da Água 

A Lei da Água é o principal instrumento legal no que diz respeito à gestão dos recursos 

hídricos em Portugal, tendo sido aprovada pela Assembleia da República a 29 de Setembro de 2005. 

Esta Lei transpõe para o ordenamento jurídico português a Directiva-Quadro da Água da União 

Europeia (Directiva 2000/60/CE), estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão 

sustentável das águas, através de um conjunto de diplomas legais resumido no Quadro IV-1280. 

 

Quadro IV-12. Diplomas legais de transposição da DQA 

Diploma Âmbito Referência 
bibliográfica 

Lei nº 58/2005 Lei da Água AR, 2005a 

Rectificação nº 11-A/2006 Lei da Água - rectificação AR, 2006 

Decreto-Lei nº 77/2006 Lei da Água - complemento MAOTDR, 2006a 

Decreto-Lei nº 208/2007 Orgânica das Administrações de Região Hidrográfica MAOTDR, 2007a 

Decreto-Lei nº 226-A/2007 Regime de Licenciamento e Utilização dos Recursos 
Hídricos 

MAOTDR, 2007d 

Decreto-Lei nº 311/2007 Regime de Constituição e Gestão dos 
Empreendimentos de Fins Múltiplos 

MAOTDR, 2007c 

Decreto-Lei nº 348/2007 Regime das Associações de Utilizadores do Domínio 
Público Hídrico 

MAOTDR, 2007b 

Lei nº 54/2005 Regime de Titularidade dos Recursos Hídricos AR, 2005b 

 

                                                 
80 - À data de edição do presente trabalho faltava aplicar o novo Regime Económico e Financeiro, aprovado em 
Conselho de Ministros em Março de 2008, mas que continua a ser regulamentado pelo antigo Decreto-Lei nº 47/94 
(MARN, 1994), até à sua publicação em Diário da República. 
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A Lei tem um âmbito mais orientador que regulador, sendo esta componente garantida 

através dos diplomas de regulamentação que têm vindo a ser produzidos posteriormente. Neste 

contexto, as referências à gestão e impactos das Secas são escassas e algo vagas. Apesar disso, a Lei 

da Água portuguesa, no seu Artigo 41º, faz referência à protecção da sociedade contra os efeitos das 

Secas, através dos seguintes pontos: 

“1 - Dos programas de intervenção em situação de seca deve constar a definição das metas a 

atingir, as medidas destinadas aos diversos sectores económicos afectados e os respectivos 

mecanismos de implementação. 

2 - As medidas de intervenção em situação de seca devem contemplar, designadamente, a 

alteração e eventual limitação de procedimentos e usos, a redução de pressões no sistema e a 

utilização de sistemas tarifários adequados. 

3 - As áreas do território mais sujeitas a maior escassez hídrica devem ser objecto de especial 

atenção na elaboração dos programas de intervenção em situação de seca. 

4 - Deve ser prioritariamente assegurada a disponibilidade da água para o abastecimento 

público e, em seguida, para as actividades vitais dos sectores agro-pecuário e industrial.” 

Outro aspecto positivo da Lei da Água consiste na clara definição de prioridades entre os 

diferentes usos de água: em primeiro lugar está o abastecimento doméstico, em seguida as 

actividades vitais do sector agrícola (nomeadamente o abeberamento do gado e a manutenção de 

culturas permanentes), e depois as do sector industrial (produção base de energia e manutenção de 

infraestruturas), não sendo listadas as restantes utilizações. Talvez ainda mais significativo nesta Lei, 

seja a definição do quadro jurídico e estrutura de planeamento e gestão dos recursos hídricos que ela 

comporta, através do Plano Nacional da Água e dos Planos de Bacia Hidrográfica81, os quais serão 

analisados em seguida. 

Importa antes disso realçar dois aspectos inovadores introduzidos pela Lei da Água, à luz do 

estipulado pela DQA: 

• Consagração do princípio da cobertura de custos de escassez na aplicação de tarifas sobre a 

utilização da água; 

• Possibilidade de serem elaborados Planos Específicos de Gestão de Águas (artigo 31º), os quais 

podem dar corpo a planos de gestão do risco de Seca, se as entidades competentes assim o 

entenderem. 

                                                 
81 - A Lei tece aliás considerações genéricas a introduzir na nova geração de Planos de Bacia (os Planos de Gestão de 
Bacia Hidrográfica), os quais deverão ser elaborados até ao final de 2009. 
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Por último, refira-se que a Lei se apoia conceptualmente no Quadro de Acção de Hyogo, 

que as Nações Unidas aprovaram em Janeiro de 2005 no âmbito da Estratégia Internacional para a 

Redução de Desastres82. 

3.2.2.c. Plano Nacional da Água 

O Plano Nacional da Água (PNA) foi aprovado em 2002 (MAOT, 2002b), e integra várias 

componentes específicas ou relevantes sobre Secas, descritas em seguida. 

� Quadro conceptual das Secas 

O PNA considera as Secas como uma situação transitória caracterizada pela escassez de 

água, associada a períodos de reduzida precipitação mais ou menos longos, com repercussões 

significativas nos ecossistemas e nas actividades socio-económicas. O Plano refere ainda que as 

Secas são fenómenos caracterizados por se desencadearem de forma quase imperceptível, 

progredirem (e recuperarem) de forma lenta, ocorrerem por um período de tempo prolongado em 

extensões superficiais de grandes proporções, e não terem uma definição única, rigorosa e universal. 

� Principais consequências das Secas 

As principais consequências directas das Secas identificadas pelo Plano são: 

- Deficiente fornecimento de água para abastecimento (urbano) 

- Prejuízos na agricultura, pecuária, indústria, produção de energia 

- Restrições à navegação e à pesca 

O Plano identifica ainda as principais consequências indirectas das Secas, a saber: 

- Favorecimento de condições para a ocorrência e propagação de incêndios florestais 

- Problemas fitossanitários 

- Degradação da qualidade da água 

- Erosão do solo e, a longo prazo, desertificação 

� Diagnóstico da situação no País 

Segundo o Plano, devido às alterações sociais e económicas do País, a dependência de água 

aumentou: as culturas agrícolas, a pecuária e o abastecimento urbano de água em quantidade e 

qualidade ficaram extremamente vulneráveis. No caso específico do Algarve, refere-se apenas a 

                                                 
82 - http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm  
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redução dos impactos das Secas ao nível do abastecimento público urbano, após a instalação do 

actual sistema multimunicipal de abastecimento baseado em origens superficiais. 

� Objectivos específicos do Plano 

O Plano enuncia dois objectivos específicos no âmbito da promoção de uma gestão 

sustentável da procura: 

- promover a execução de um Plano de Mitigação dos Efeitos da Seca 

- garantir um mínimo de 80% no abastecimento de água ao sector agrícola e de 95% ao sector 

pecuário 

� Programas e Medidas aplicáveis 

Por último o Plano enuncia algumas medidas directamente relacionadas com a mitigação e 

redução dos impactos das Secas, nomeadamente: 

- Programa 1, Medida 4: minimização dos efeitos das Secas 

- Programa 6, Medida 1: aumento do nível de garantia do abastecimento urbano e industrial 

- Programa 6, Medida 2: aumento do nível de garantia do abastecimento agro-pecuário 

- Programa 7, Medidas 1 e 2: aumento do uso eficiente da água e redução de perdas 

Em termos globais, pode afirmar-se que o PNA corresponde genericamente a um somatório 

dos 15 Planos de Bacia Hidrográfica que compõem o território continental português, e dos dois 

Planos de Região Hidrográfica referentes aos territórios insulares dos arquipélagos dos Açores e da 

Madeira. O Plano define o quadro conceptual de definição de Seca e dos seus impactos, e inclui um 

diagnóstico nacional de vulnerabilidade à Seca baseado num balanço entre a oferta e a procura de 

água. Com base neste diagnóstico, conclui-se que tanto o sector agrícola como o abastecimento 

doméstico se têm tornado crescentemente vulneráveis ao longo das últimas décadas, especialmente 

na região Sul, propondo-se a elaboração de um Plano de Mitigação dos Efeitos das Secas, em 

conjunto com a aplicação de medidas destinadas a garantir 80% do volume de procura do sector 

agrícola, 95% do sector pecuário, e 100% do abastecimento doméstico (Programa 6, Medidas 1 e 2). 

Estas medidas incluem o aumento da eficiência do uso da água, e a redução de perdas nos sistemas 

de abastecimento (Programa 7, Medidas 1 e 2). 

Contudo, verifica-se uma fraca implementação destes Programas e Medidas, devido 

sobretudo a dois aspectos: em primeiro lugar a falta de um quadro técnico e financeiro autónomo, 

em grande parte justificado pelas dificuldades orçamentais que o País atravessa desde o início deste 

século; em segundo lugar, a deficiente inclusão e articulação dessas medidas no âmbito dos Planos 

de Bacia Hidrográfica, os quais constituem o instrumento de planeamento de nível mais técnico e 
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executivo, através do qual se pode garantir a plena implementação das acções preconizadas ao nível 

político. 

3.2.2.d. Planos de Bacia Hidrográfica 

Os Planos de Bacia Hidrográfica (PBH’s) foram elaborados na transição do século, ainda ao 

abrigo do antigo quadro legal de gestão da água (anterior à transposição da DQA), mas já abrangidos 

pela Convenção sobre a Cooperação para a Protecção e o Aproveitamento Sustentável das Águas 

das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas (adiante designada por Convenção de Albufeira, onde a 

mesma foi assinada em Novembro de 1998). Os dois PBH’s que abrangem a região Algarve são: 

• Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana (MAOT, 2001), comum à região vizinha do Alentejo, 

e que respeita à parte portuguesa desta bacia internacional (da qual cerca de 80% da superfície 

está em território espanhol); 

• Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (MAOT, 2002a), o qual inclui a maior parte 

do território regional, drenado por um conjunto de linhas de água temporárias e de escoamento 

torrencial, em condições similares às das principais ilhas do Mediterrâneo. 

Ambos incluem referências específicas à temática das Secas, numa panóplia alargada de 

ideias e planos que se enunciam em seguida de forma resumida. 

� Diagnóstico da situação 

Só é caracterizada a ocorrência de Secas na perspectiva meteorológica, com base na 

metodologia apresentada pelo INAG (SANTOS, 1996). Os eventos anuais são identificados a partir 

do método dos quintis, sendo considerados como secos os anos cujos quantitativos totais de 

precipitação apresentam uma probabilidade de ocorrência inferior a 20%. No entanto, são ainda 

considerados os parâmetros de duração, severidade e extensão em anos consecutivos (as curvas 

SAF: severidade-área-frequência), e o período de retorno de cada evento (como medida de risco). 

� Linhas estratégicas 

Ambos os PBH’s incluem neste âmbito a linha estratégica “Acréscimo da segurança no 

abastecimento de água”. 

� Estratégias sectoriais 

Ambos os PBH’s incluem neste âmbito a estratégia sectorial “Prevenção e minimização dos 

efeitos das Secas, Cheias e Acidentes de Poluição”. 
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� Programas e Medidas aplicáveis 

Ambos os PBH’s incluem as seguintes acções83: 

- implementação de um sistema de avisos e elaboração de planos de intervenção 

- elaboração de planos de contingência e planos de emergência 

- elaboração de planos de prevenção e mitigação de efeitos 

- aplicação de índices de Seca para as diferentes culturas 

- criação de reservas estratégicas de água 

Como se pode depreender, as medidas propostas para gerir o risco de Seca no âmbito dos 

PBH’s são avulsas, eventualmente excessivas em número e em ambição, bem como no seu cariz 

generalista e difuso, o que se traduz numa difícil aplicabilidade. 

De acordo com o cronograma de implementação da DQA, esta primeira geração dos PBH’s 

deve ser substituída até final de 2009 pela nova geração de Planos denominados Planos de Gestão 

de Bacia Hidrográfica (PGBH’s), cujo âmbito é definido no Anexo VII da DQA, tendo sido 

transposto para o direito português através do Decreto-Lei nº 77/2006. Esta segunda geração de 

Planos deve já ser elaborada em plena concordância com os princípios e orientações definidos pela 

DQA e pela Lei da Água. 

3.2.2.e. Convenção de Albufeira 

No caso do PBH do Guadiana, a sua elaboração foi feita sob o enquadramento directo da 

Convenção de Albufeira (AR, 1999), a qual, para além de definir o quadro genérico de cooperação 

entre os dois países ibéricos no que diz respeito à gestão das bacias hidrográficas comuns, estabelece 

um regime anual de caudais a respeitar quer por Espanha (em secções a montante da fronteira, para 

os rios Minho, Lima, Douro, Tejo, e Guadiana) quer por Portugal (no respectivo estuário ou foz). 

Apesar da Convenção contemplar um Artigo (o 19º) especificamente sobre “Secas e escassez 

de água”, este é bastante genérico, pelo que grande parte das novas normas reguladoras se 

concentram no regime de caudais anteriormente referido, o qual mereceu aliás um Protocolo 

adicional à Convenção. Este, no seu Artigo 5º, define o regime de caudais para o rio Guadiana, bem 

como as condições para a definição de um regime de excepção. Embora o regime de caudais do 

Guadiana pouco ou nada signifique em termos da oferta útil de água no Algarve, e a sua análise não 

                                                 
83 - No âmbito do Programa 04 “Prevenção e Minimização dos Efeitos das Secas, Cheias e Acidentes de Poluição”, 
Medida 1 “Secas”. 
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tenha por isso cabimento no presente estudo, já a definição de regimes de excepção, geralmente 

associada a períodos de Seca, merece a devida atenção. 

O regime de excepção é definido com base na ponderação da precipitação de duas estações 

meteorológicas espanholas (Talavera la Real em 80%, e Ciudad Real em 20%, conforme consta no 

Anexo ao Protocolo Adicional), medidos a partir de 1 de Outubro de cada ano (ano hidrológico), 

face a valores normais estabelecidos com base no período 1945/6 – 2001/2, o qual deve ser 

actualizado a cada cinco anos. Admite-se excepção ao regime de caudais convencionados quando o 

volume de água armazenada nas albufeiras de referência da bacia84, for inferior a 3.150 hm³, caso a 

precipitação acumulada seja inferior a 65%, ou inferior a 2.650 hm³, caso a precipitação seja superior 

a 65%. Nestes casos, Espanha não é obrigada a respeitar o estabelecido na Convenção relativamente 

ao regime de caudais. Ou seja, em períodos de Seca grave, o regime de excepção pode ser accionado, 

e a Convenção perde uma das poucas ferramentas com efeitos práticos na gestão da água. 

Em Espanha são aplicados uns “índices de estado” (desenvolvidos posteriormente ao início 

da Seca de 2004/06) com o objectivo de avaliar o grau de severidade de Seca das regiões 

hidrográficas, tendo por base valores de variáveis como a precipitação acumulada a 12 meses, o 

escoamento a 6 meses, e os volumes armazenados mensais (ou seja, uma avaliação de teor 

hidrológico, sobretudo). A comparação efectuada no âmbito do projecto IBERAQUA entre os 

indicadores que constam dos Planos Especiais de Secas espanhóis das bacias do Guadiana, Tejo e 

Douro, face aos indicadores da Convenção (EURONATURA-IIDMA, 2002), mostra que existe 

uma compatibilidade reduzida entre os resultados obtidos com os índices de estado, e a avaliação 

efectuada com base nos pluviómetros especificados na Convenção, resultando sempre valores mais 

gravosos com os resultados dos pluviómetros, o que implica uma aplicação excessiva dos regimes de 

excepção previstos no âmbito da Convenção. Acresce a este facto que os pluviómetros identificados 

na Convenção para as bacias do Douro e do Tejo (em 1998), não foram considerados para a 

definição dos índices de estado em Espanha, precisamente pela diferença nos resultados obtidos na 

classificação da severidade das Secas (MAIA, 2007). 

Na sequência de algumas destas incongruências, os dois Governos acordaram, na XXIII 

Cimeira Ibérica realizada em Janeiro de 2008, que o regime de caudais passaria a ser alvo de uma 

avaliação baseada em parâmetros trimestrais, em vez dos anuais utilizados até à data – esse acordo 

foi formalizado na 2ª Conferência das Partes da Convenção, realizada em Madrid em Fevereiro de 

2008, na qual foi aprovado o regime de caudais para a bacia do Guadiana apresentado no Quadro 

IV-13. 

                                                 
84 - São seis, todas em território espanhol: La Serena, Zujar, Cijara, Garcia de Sola, Orellana e Alange. 
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Quadro IV-13. Regime de caudais da bacia do Guadiana (Artigo 5.º do Protocolo Adicional 

da Convenção de Albufeira), em hm³ 

Volume total armazenado nas 
albufeiras de referência 

Precipitação de referência acumulada, Outubro-Março 

Superior a 65% Inferior a 65% 

a) Caudal integral anual 

>4000 600 400 

3150-4000 500 300 

2650-3150 400 excepção 

<2650 excepção excepção 

b) Caudal integral trimestral, Outubro – Dezembro 

> 3700 63 42 

2850 – 3700 53 32 

2350 – 2850 42 excepção 

< 2350 excepção excepção 

c) Caudal integral trimestral, Janeiro – Março 

> 4000 74 49 

3150 – 4000 61 37 

2650 – 3150 49 excepção 

< 2650 excepção excepção 

d) Caudal integral trimestral, Abril – Junho 

> 3700 42 28 

2850 - 3700 35 21 

2350 - 2850 28 excepção 

< 2350 excepção excepção 

e) Caudal integral trimestral, Julho – Setembro 

> 3400 32 21 

2550 – 3400 26 16 

2050 – 2550 21 excepção 

< 2050 excepção excepção 

 

Para além do interesse meramente indicativo dos regimes fixados pela Convenção, a sua 

importância para a gestão do risco de Seca no Algarve advém, em primeiro lugar, do pensamento 

estratégico e das linhas políticas que a enformam. São disso exemplos a priorização de usos aí 



Capítulo IV – Resposta Social ao Risco de Seca no Algarve 

              - 243 - 

consagrada (abastecimento urbano, culturas permanentes, funções ecológicas), a garantia de respeito 

entre ambos os países pelos direitos e deveres consagrados no direito internacional (e de forma mais 

restrita, pelas normas europeias), o estabelecimento de circuitos permanentes que garantem as 

necessárias trocas de informação, e a promoção do uso sustentável e frugal da água (SERRA, 2000), 

tendo em conta que qualquer aumento significativo dos consumos resulta num risco acrescido de 

não cumprimento do regime de caudais estabelecido. 

Apesar de estar institucionalmente alojada, à semelhança de outros acordos bilaterais do 

Estado Português, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Convenção é seguida por uma 

Comissão para a Aplicação e Desenvolvimento da Convenção (CADC), a qual se estrutura, segundo 

os estatutos aprovados em 2001, num secretariado técnico (a funcionar no Instituto da Água em 

Portugal, e na Dirección General del Agua em Espanha), e em cinco grupos de trabalho, sendo um deles 

sobre “Regime de Caudais, Secas e Situações de Emergência”85. Espera-se que a partir de 2009 se 

iniciem os trabalhos do secretariado misto permanente da CADC, a funcionar com sede 

alternadamente em Lisboa e Madrid (por períodos de 2 anos), conforme aprovado na 2ª Conferência 

das Partes, e que tal venha a impulsionar fortemente o desenvolvimento e a aplicação da Convenção. 

A diferença de dimensão e peso político entre os dois países signatários, aliada à posição 

geográfica distinta face aos rios internacionais (com Portugal a jusante da Espanha), resulta 

naturalmente num desequilíbrio de posições que a Convenção veio, se não minorar, pelo menos 

regular. No entanto, está bem patente em alguns aspectos particulares mas significativos, como seja 

o facto da presidência portuguesa da CADC ser diplomática (Ministério dos Negócios Estrangeiros), 

enquanto a presidência espanhola é técnica (Dirección General del Agua), e de só em 2005 ter sido 

constituída a equipa portuguesa, sinal da pouca importância política relativa que lhe foi atribuída até 

à data. 

3.2.2.f. Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 

Por último, uma breve referência ao Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 

(PNUEA). Tendo sido inicialmente elaborado em 2000 (MAOT, 2000), o Programa acabou por se 

remeter à fase de diagnóstico, não tendo quaisquer consequências a nível da implementação das 

medidas e acções preconizadas, tendo por objectivo a redução de perdas e aumento da eficiência no 

uso da água em Portugal. 

                                                 
85 - http://www.cadc-albufeira.org/pt/comision/gt_regimen.html  
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De qualquer forma, esse diagnóstico apresentava já uma dimensão preocupante das perdas 

de água nas redes de distribuição, nomeadamente para os sectores do abastecimento urbano (em 

termos monetários) e da agricultura (em termos de volume de água), conforme se apresenta de 

forma sintética para o conjunto do País no Quadro IV-14. 

 

Quadro IV-14. Distribuição sectorial relativa das perdas no volume e valor totais de água 

utilizada em Portugal (MAOT, 2000) 

Sector Agrícola (%) Urbano (%) Industrial (%) Total 

Volume utilizado 87 5 8 7500 hm³/ano 

Valor de uso 28 46 26 1880 M€ 

Volume perdas (41%) 88 8 4 3100 hm³/ano 

Valor perdas (39%) 30 51 19 733 M€ 

 

Deste Quadro realça-se ainda o facto do valor apurado de perdas a nível nacional equivaler a 

cerca de 0.64% do PIB, valor que está próximo do apurado para os impactos da Seca em 2005 – ou 

seja, a ineficiência do uso da água custa anualmente ao País aproximadamente o mesmo que um 

evento extremo de Seca como o ocorrido naquele ano. 

O PNUEA manteve-se em vigor enquanto instrumento programático não vinculativo, tendo 

em 2005, na sequência da Seca de 2004-06, sido legalmente aprovado (PCM, 2005b), e recuperado 

como uma das principais ferramentas a utilizar na redução e mitigação de impactos em futuros 

eventos. No entanto, o Programa continua a não possuir corpo técnico ou financeiro próprio, pelo 

que não é possível analisar aqui o seu papel na gestão do risco de Seca. Segundo o diploma legal 

aprovado em 2005, a nova versão do Plano deverá incluir medidas específicas para situações de 

escassez e/ou emergência, definir um conjunto de regulamentações normativas (nomeadamente para 

equipamento e serviços de distribuição), e introduzir um regime de incentivos fiscais e financeiros, 

definindo simultaneamente um conjunto de propostas a introduzir nos PGBH’s. 

A versão actual contempla para já algumas metas fundamentais, como sejam o aumento da 

eficiência média global de rega de 50 para 65%, e a aplicação de métodos e equipamentos de 

irrigação mais eficientes, de acordo com o disposto no manual de boas práticas agrícolas para a 

conservação do solo e da água (MADRP, 2000). 

Apesar deste esforço, a falta de linhas de financiamento próprias remete grande parte da 

potencial eficácia do Programa para a execução das medidas contempladas pelo QREN 2007-2013, 
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nomeadamente no âmbito do Eixo Competitividade do PRODER (conforme descrito 

anteriormente no ponto 3.2.1.b). 

3.2.3. Os principais instrumentos de gestão do risco de 

Seca 

Apesar das iniciativas políticas europeias sobre Secas serem muito recentes, os países 

mediterrânicos como Portugal, possuem uma considerável experiência em lidar com os seus 

impactos. Na maior parte dos casos, no entanto, isto significou apenas que cada uma das actividades 

afectadas acabou por desenvolver alguns mecanismos de defesa ou contingência, sendo escassas as 

iniciativas políticas com vista à sua integração territorial, a nível do planeamento, por parte da 

Administração Pública. 

Assim se entende o facto de não existir no Algarve, apesar da experiência referida, qualquer 

política ou plano específico sobre Secas, seja a nível regional, nacional, ou comunitário. Na ausência 

duma gestão do risco associado ao fenómeno, a resposta às Secas encontra-se disseminada por entre 

diversas regulações sectoriais (nomeadamente no abastecimento urbano e na agricultura), e acções 

reactivas de auxílio e emergência. A maior parte destas acções e regulações são definidas e 

implementadas a nível nacional, com fraca atenção prestada quer às especificidades regionais ou de 

bacia, quer à sua integração transfronteiriça. 

Apesar disso, são diversos os instrumentos e políticas de planeamento recentemente 

implementados em Portugal que abrangem ou abordam questões relativas à gestão das Secas e da 

escassez de água (ver Quadro IV-11 atrás), geralmente associados à nova política comunitária da 

água que emana da DQA. 

Embora nunca tenha existido no País uma política estruturada e permanente de gestão do 

risco de Seca, têm sido vários os instrumentos criados pela Administração Pública especificamente 

para dar resposta à ocorrência destes eventos, nomeadamente a partir da década de 90 do século 

passado. São, na sua maioria, instrumentos temporários, criados de forma ad-hoc e reactiva, e com 

reduzida eficácia face aos objectivos propostos, mas que espelham uma evolução positiva na 

resposta ao risco de Seca, pela crescente proporção de medidas preventivas e de gestão da procura. 

Em 1993, e na sequência de um período de Seca que afectou grande parte de Portugal 

(iniciado em 1991 e que se viria a prolongar, em algumas regiões, até 1995), o Ministério do 

Ambiente e dos Recursos Naturais (MARN) lançou o “Programa de Combate à Seca”, a nível 

nacional. Este Programa conjuntural enunciava e hierarquizava um conjunto de medidas a serem 
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tomadas, em função duma escala classificativa da situação de Seca. As medidas podiam ser de 

natureza voluntária ou obrigatória, estruturadas em: 

• Recomendações aos municípios; 

• Disciplina da utilização sectorial de água; 

• Requisição de água por interesse público e definição de reservas estratégicas; 

• Medidas de protecção das origens; 

• Penalizações por poluição e usos indevidos; 

• Medidas financeiras de acompanhamento. 

O Programa incluía ainda a criação de uma estrutura orgânica própria de acompanhamento, 

planeamento e gestão da Seca (o Grupo de Coordenação e Acompanhamento do Combate à Seca), 

na dependência do MARN, a definição de critérios para a declaração de calamidade pública, uma 

campanha nacional de sensibilização, e a elaboração de relatórios de acompanhamento quinzenal 

(foram 16, ao todo), com base na monitorização das disponibilidades hídricas a nível nacional 

(precipitação, escoamento, armazenamento em albufeiras, recursos subterrâneos, qualidade da água, 

abastecimento de água às populações, situação hidroagrícola e produção hidroeléctrica). Esta 

estrutura de resposta manteve-se desde então, sendo semelhante à desencadeada em face da Seca de 

2004-06, como se verá adiante. 

Na sequência da Seca de 1991-95, o INAG desenvolveu (entre 1995 e 1998) o Programa de 

Vigilância e Alerta de Secas (PVAS86), baseado num modelo estocástico de distribuição de Secas 

regionais, que utiliza as curvas de severidade-área-frequência desenvolvidas por SANTOS (1998). 

Esta metodologia permite identificar os eventos a partir de três parâmetros de análise principais – a 

severidade (com base na probabilidade de ocorrência e respectivos períodos de retorno), a extensão 

espacial (com base nos polígonos de Thiessen), e a duração temporal (com base nos défices 

acumulados da precipitação mensal). 

Embora alguns destes métodos já tivessem sido experimentados durante a Seca de 1991-95, 

o Programa apenas foi aplicado, nos moldes referidos, em 1998-99, sendo reactivado em 2000-01 e, 

embora com algumas modificações, em 2004-05. Teoricamente, o Programa prevê a realização de 

análises intermédias em Janeiro e Março, fazendo a confirmação da Seca em Maio, oitavo mês do 

ano hidrológico (Figura IV-5). 

                                                 
86 - http://snirh.pt/snirh/actual/secas/download/relat_mai.zip  
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Figura IV-5. Calendário de monitorização de Secas previsto no Programa de Alerta e 

Vigilância de Secas (SANTOS, 1998) 

 

 

Figura IV-6. Fluxos de informação no âmbito do Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos 

Hídricos (SVARH) 87 

                                                 
87 - http://snirh.pt/snirh/download/relatorios/svarh_out2003.pdf  
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O PVAS é uma componente operacional do Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos 

Hídricos (SVARH), que, pela primeira vez em Portugal, formaliza institucionalmente uma estrutura 

formal de resposta às Secas. Este sistema opera baseado na informação agregada e geo-referenciada 

do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH, criado em 199588), relativa às 

diversas componentes do ciclo hidrológico em território nacional, e que assenta na transferência de 

informação a partir de várias entidades e no seu tratamento centralizado, conforme se apresenta na 

Figura IV-6. 

Para além desta componente de monitorização e identificação de Secas, o Programa define 

também previamente um conjunto de medidas estruturais e complementares de longo prazo, por um 

lado, e de medidas conjunturais e imediatas (de emergência) por outro, as quais conformam os níveis 

concelhios de alerta (de 0 a 3), conforme a estrutura apresentada em seguida (Quadro IV-15). 

 

Quadro IV-15. Síntese das medidas previstas no PVAS (adaptado de PVAS89) 

Medidas 
estruturais de 
longo prazo 

Criação de armazenamentos com capacidade de regulação inter-anual90 

Execução de sistemas eficazes de tratamento de efluentes 

Gestão integrada das águas de superfície e subterrâneas 

Execução de sistemas de transferência de água inter-bacias hidrográficas 

Aplicação generalizada do princípio do utilizador-pagador 

Medidas 
complement-
ares não 
estruturais 

Criação de um Programa Nacional de Gestão de Seca91 

Campanha nacional de sensibilização das populações 

Implementação de acções para o uso eficiente da água 

Medidas 
conjunturais 

Melhoria da eficiência dos sistemas de abastecimento público 

Reutilização de águas residuais para usos compatíveis 

Realização de campanhas de sensibilização adequadas às realidades locais 

Redução do número de regas das zonas verdes (rega de sobrevivência) 

Encerramento de fontes decorativas 

Redução de lavagem de ruas 

Inventariação de origens particulares complementares às origens públicas 

                                                 
88 - http://snirh.pt/snirh/download/relatorios/snirh_mai1999.pdf  

89 - http://snirh.pt/snirh/actual/secas/download/relat_mai.zip  

90 - Entre os quais o Programa identifica, no Algarve, os sistemas Odelouca-Funcho e Odeleite-Beliche. 

91 - Englobando: i) sistema de previsão e coordenação; ii) campanhas de sensibilização para o uso eficiente da água; iii) 
medidas de consciencialização de grupos-alvo. 
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Quadro IV-15 (continuação) 

Medidas 
conjunturais 
(cont.) 

Incremento da fiscalização nas áreas de protecção às captações 

Limitações de usos privados não essenciais (piscinas, lavagens, regas) 

Avaliação da carga piscícola nas albufeiras 

Reforço da fiscalização de captações ilegais 

Medidas 
imediatas ou 
de emergência 

Eliminação de lavagem de ruas 

Adequação da frequência do controlo da qualidade da água 

Adequação dos sistemas de tratamento à qualidade dos meios receptores 

Redução da pressão nos sistemas de abastecimento 

Estabelecimento de limites volumétricos para cada tipo de utilizador 

Aumento das taxas cobradas sobre consumos excedentes 

Consignação de dotações para usos específicos 

Remoção da carga piscícola excedentária nas albufeiras 

Identificação de ETAR’s ou outros locais que possam receber águas residuais 

Eliminação ou diminuição das descargas em cursos de água vulneráveis 

Definição de origens das reservas estratégicas 

Redução dos períodos de abastecimento 

Proibição de usos privados não essenciais (piscinas, lavagens, regas) 

Fornecimento de água potável através de auto-tanques 

Penalizações por usos indevidos previamente divulgados 

Condução de efluentes não tratados para ETARs ou outros locais apropriados 

Requisição de águas públicas ou privadas, por interesse público 

Campanhas de fiscalização especiais e de carácter excepcional 

Declaração de calamidade pública 

LEGENDA DOS NÍVEIS DE ALERTA: 

Nível 0 (ausência de sinais prenunciadores de Seca persistente) – adopção de medidas de sensibilização para o uso 

eficiente da água 

Nível 1 (detecção de sinais prenunciadores de Seca persistente) – entrada em "alerta de Seca" e desencadeamento de 

medidas voluntárias dinamizadas pelas Entidades Gestoras de sistemas de abastecimento de água 

Nível 2 (persistência e agravamento da situação de Seca) – imposição de medidas restritivas de alguns usos da água 

Nível 3 (persistência e agravamento da situação de Seca que originem rupturas nos serviços de abastecimento) 

– tomada de medidas de carácter excepcional 

 

A aplicação e eficácia destas e de outras medidas serão analisadas mais adiante (ponto 3.3.2), 

no contexto da Seca de 2004-06. 
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Genericamente, pode afirmar-se que o sistema de monitorização previsto no PVAS tem o 

mérito de congregar todas as componentes da oferta de recursos hídricos (precipitação, escoamento, 

níveis das albufeiras e dos aquíferos) numa só estrutura informativa, disponível de forma livre e 

universal através da Internet. No entanto, falta-lhe a componente da procura para se poder 

constituir como um sistema de monitorização de Secas operacional. Adicionalmente, a 

monitorização específica conduzida pelo INAG com base neste sistema segue uma metodologia 

rígida (com avaliações de situação pré-definidas para Janeiro, Março e Maio – ver atrás Figura IV-5) 

que pouco se coaduna com a natureza errática e imprevisível destes eventos. 

Paralelamente a esta estrutura principal de monitorização e resposta às Secas, merece 

referência entre os principais instrumentos de gestão do risco de Seca promovidos pela 

Administração Pública, o “Programa Operacional de Ordenamento do Território e Luta Contra a 

Seca em Portugal” (POOTLCSP - DGDR / IHERA, 2001), lançado em 2001 no âmbito da 

iniciativa comunitária INTERREG IIC. Este Programa articulava três medidas distintas, duas 

financiadas pelo FEDER92 (“Melhoria do Equilíbrio Hidráulico e Ecológico e Predição de Secas”; 

“Assistência Técnica”), e uma pelo FEOGA-Orientação93 (“Reforço e Optimização do Uso da Água 

na Agricultura”). 

Os critérios utilizados para a definição do âmbito geográfico do Programa encontram-se 

sintetizados no Quadro IV-16, cuja aplicação resultou na identificação de duas manchas autónomas 

bem delimitadas: uma ocupa quase todo o território a Sul do Tejo (incluindo todo o Algarve), 

enquanto outra ocupa o vale do Douro e o território fronteiriço das regiões Centro e Norte 

(MCOTA, 2005). 

 

Quadro IV-16. Critérios de delimitação do POOTLCSP (adaptado de MCOTA, 2005) 

Critério Distribuição geográfica 

Classificação climática Köppen Quase toda a região Sul 

Défice hídrico (ETP-ETR) Área das culturas de sequeiro 

ETR < 500mm/ano Interior do Alentejo e Trás-os-Montes 

0.05 < (P / ETP) < 0.65 Região Sul e interior das Beiras e Trás-os-Montes 

 

                                                 
92 - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

93 - Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola. 
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Este Programa visava “…a minimização dos efeitos da seca e uma mudança das práticas que 

para ela contribuem, numa perspectiva de prevenção, através de uma vertente de ordenamento do 

território (…)” (DGDR / IHERA, 2001, p. 3). Apesar deste ambicioso enunciado, o Programa 

limitou-se a coligir 24 projectos (num valor global de 8.7 milhões de euros) centrados na aquisição 

de experiência e know-how, e na obtenção de efeitos demonstrativos, sendo praticamente nulas as 

suas implicações directas ao nível do ordenamento do território. 

Entre os projectos executados, destacam-se em seguida alguns pela sua importância na 

gestão do risco de Seca, e/ou pelo seu significado regional: 

• “Reestruturação das Redes de Monitorização dos Recursos Hídricos a Sul do Tejo”, promovido 

pelo Instituto da Água; 

• “Recuperação de Açudes”, promovido pela Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do 

Território do Algarve; 

• “Caracterização e predição das Secas com vista à optimização do uso da água na agricultura”, e 

“As Secas: discurso dos actores sociais ou realidade que incorporam nas suas decisões” 

(RODRIGO e MATOS, 2001), promovidos pelo Instituto Superior de Agronomia; 

• “Estudo do movimento da água no solo num sistema de rega gota-a-gota”, e “Estudo de 

avaliação da condução da rega nas culturas predominantes do Algarve (citrinos e hortícolas)”, 

promovidos pela Direcção Regional de Agricultura do Algarve; 

• “Instalação de um grupo electrobomba e telecomando dos sistema de rega, e impermeabilização 

do canal condutor geral”, promovido pela Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, 

Lagoa e Portimão; 

• Um conjunto de projectos de experimentação e demonstração visando a melhoria da eficiência 

da rega, centrados no Alentejo, e promovidos pelo Instituto Superior de Agronomia, Instituto de 

Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente, Instituto Nacional de Investigação Agrária, e 

Universidade de Évora. 

Por último, ainda no âmbito dos instrumentos de gestão do risco de Seca, importa referir 

que não existem em Portugal aplicações de seguros com cobertura directa de danos provocados por 

Secas. O exemplo mais próximo é o do Sistema Integrado de Protecção contra as Aleatoriedades 

Climáticas (SIPAC94), um sistema de seguros agrícolas criado em 1996 e subvencionado pelo Estado, 

que inclui três componentes: 

                                                 
94 - http://www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_creditoseguros/GC_sipac_R/  
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1.  O Seguro de Colheitas, que visa segurar a produção, garantindo ao agricultor uma 

indemnização em caso de sinistro de origem meteorológica, mediante o pagamento de um 

prémio, com o Estado a bonificar os prémios de seguro até ao nível máximo de 75%, mas 

que não cobre os prejuízos causados pelas Secas; 

2. O Fundo de Calamidade, que se destina a compensar os agricultores por danos nas colheitas 

provocados por catástrofes de origem climatérica não passíveis de cobertura pelo seguro de 

colheitas, nos casos em que seja oficialmente declarada situação de calamidade, a qual se 

baseia na contabilização de quebras na produção média regional superiores a 50% (apenas 

para segurados que paguem mais 0.2% de prémio, não sendo aplicável a criadores de gado); 

3. A Compensação de Sinistralidade, mecanismo dirigido às seguradoras e tem como objectivo 

atribuir-lhes uma compensação financeira quando o montante das indemnizações pagas 

excede uma dada percentagem do valor dos prémios processados, diferenciada por região. 

O Algarve está agregado com uma parte substancial da Área Metropolitana de Lisboa e parte 

da região Oeste como região A, aquela em que os riscos abrangidos pelo seguro de colheitas são 

considerados menores. O sistema paga entre 45 e 80% dos prejuízos causados por inundações, 

geadas, neve, tornados, relâmpagos e incêndios, sendo que o Estado tem pago um valor médio de 50 

milhões de euros (M€) em subvenções às seguradoras, as quais em média apenas têm pago entre 15 a 

20 M€ aos agricultores (excepto 60 M€ em 2001, não havendo ainda dados disponíveis relativamente 

a 2005). 

A maior parte das culturas seguradas são a vinha e os cereais, culturas com uma 

implementação relativamente reduzida no Algarve, o que explica em parte a razão dos seguros 

realizados na região corresponderem a apenas 2% do total nacional. Apesar da cobertura dos 

prejuízos causados pela Seca não estar contemplada nem prevista, existem vários exemplos bem 

sucedidos que poderiam servir de modelo para estudar a sua implementação em Portugal 

(nomeadamente em Espanha e nos EUA). 

Por outro lado, o Fundo de Calamidades Europeu também não contempla a Seca, pelo 

simples facto de impor um início e um fim precisos, bem como outros critérios orientados para os 

eventos de curta duração. A sua revisão está no entanto prevista no âmbito da estratégia europeia 

para fazer face à Escassez de Água e às Secas (EC, 2007), como se verá mais adiante (ponto 4.1.2). 
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3.3. Avaliação da gestão do risco de Seca – o caso de 

estudo de 2004-06 

3.3.1. Evolução das respostas e reacções ao evento 

A Seca de 2004-06 constituiu um caso de estudo privilegiado para identificar os mecanismos 

de resposta e mitigação de impactos disponíveis, cuja eficácia é analisada de forma detalhada mais 

adiante (ponto 3.3.3). Descreve-se previamente a sequência temporal de resposta e tomada de 

decisões por parte das principais instituições nacionais e regionais com responsabilidade nesta 

matéria, de forma a contextualizar as suas opções. 

A primeira reacção a nível nacional surge por parte do Instituto de Meteorologia (IM), que a 

22 de Dezembro de 2004 lança no seu site a informação de que grande parte do território nacional se 

encontra em Seca moderada pelo segundo mês consecutivo (com base no Índice de Palmer). A 6 de 

Janeiro de 2005, ao difundir uma nota de imprensa sobre o facto, o IM confirma publicamente 

através dos Media a Seca generalizada que começava a afectar o País, nomeadamente a nível das 

pastagens e das culturas agrícolas de sequeiro. 

Na sequência, o Instituto da Água (INAG) informa que se trata, naquele momento, de uma 

Seca meteorológica, com efeitos ainda pouco visíveis nas origens de água, pois grande parte das 

albufeiras encontrava-se ainda com capacidade superior à média dos últimos 15 anos. Até ao final de 

Janeiro esta situação alterou-se, sendo a bacia do Guadiana a única com volume armazenado 

superior à média95. Para a população em geral, estava no entanto lançada a confusão entre os 

conceitos de Seca meteorológica e hidrológica, e das responsabilidades de cada uma das entidades na 

gestão do risco. 

Em finais de Janeiro o Presidente do INAG anunciou a possibilidade de reunir de 

emergência a Comissão de Gestão de Albufeiras (CGA, criada em 199896), a qual, na reunião 

realizada a 31 de Janeiro, determina a situação de Seca e decide iniciar o seu acompanhamento 

                                                 
95 - Apenas porque nesta bacia não estavam contabilizados nos valores médios de referência os volumes armazenados 
nas albufeiras do Enxoé e, sobretudo, de Alqueva. 

96 - Através do Decreto-Lei nº 21/98 de 3 de Fevereiro (Diário da República Série I-A nº 28, Lisboa). 



Gestão do Risco de Seca no Algarve 

- 254 - 

quinzenal, à semelhança do que tinha sido feito durante a Seca de 1991-95. É agendada a criação e 

primeira reunião da Comissão de Acompanhamento da Seca (a 14 de Fevereiro), que a partir daí 

reúne com periodicidade quinzenal, e que a partir de Abril se passa a denominar Comissão para a 

Seca 2005. Esta sub-comissão da CGA inclui representantes das diversas partes interessadas 

(Administração Pública, entidades gestoras dos sistemas de abastecimento, entidades reguladoras, e 

representantes dos utilizadores, nomeadamente agrícolas) conforme apresentado mais adiante na 

Figura IV-8. 

A Comissão vai a partir daí emitir comunicados quinzenais com a avaliação da situação, 

baseada na monitorização de quatro parâmetros principais – precipitação, escoamento, 

armazenamento (albufeiras e aquíferos), e qualidade da água (exemplificados na Figura IV-7). 

 

 

Figura IV-7. Exemplos da informação agregada nos relatórios quinzenais publicados pela 

Comissão para a Seca 2005 

Esta avaliação segue a metodologia definida pelo INAG e disponível no site do SNIRH, 

adicionando dados climatológicos e previsões fornecidas pelo IM, bem como um levantamento dos 

impactos regionais e sectoriais, fornecido pelas CCDR’s (entidades licenciadoras dos diversos usos 

de água) de acordo com a seguinte estrutura de informação: 
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1. SITUAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA 

   1.1. Precipitação 

   1.2. Índice Meteorológico de Seca (PDSI) 

   1.3. Teor de Água no Solo 

   1.4. Análises dos Escoamentos Superficiais 

   1.5. Análise das Reservas Hídricas Superficiais 

   1.6. Análise das Reservas Hídricas Subterrâneas 

2. QUALIDADE DA ÁGUA NAS ORIGENS 

3. EVOLUÇÃO PROVÁVEL DA SITUAÇÃO METEOROLÓGICA 

   3.1. Previsão do Estado do Tempo (quinzenal) 

   3.2. Cenários de evolução para o mês seguinte 

4. AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA E DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

   4.1. Abastecimento Urbano 

   4.2. Agricultura e Pecuária 

   4.3. Produção de Energia e Indústria 

   4.4. Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 

   4.5. Biomassa em Albufeiras e Impactos sobre a Biodiversidade 

   4.6. Compatibilização de Usos Múltiplos das Origens de Água e Apoio Técnico e Financeiro 

5. AVALIAÇÃO GERAL E CONCLUSÕES 

 

A metodologia do INAG foi definida no âmbito do Programa de Vigilância e Alerta de Secas 

(PVAS, analisado anteriormente), o qual foi activado a 31 de Janeiro de 2005. Apesar da estrutura 

cronológica de monitorização que o Programa previa (ver atrás Figura IV-5), e que só contemplaria 

a sua activação em Maio, o calendário imposto por este evento foi outro, confirmando que a 

estrutura do Programa do INAG peca por ser demasiado estática, e por isso mal adaptada às 

especificidades (que incluem as irregularidades) climáticas regionais. 

Com o agravamento geral da Seca na primeira quinzena de Março, o novo Governo (saído 

das eleições legislativas de 20 de Fevereiro) tenta em primeiro lugar, embora infrutiferamente, 

negociar ajudas extraordinárias da União Europeia ao sector agro-pecuário. Da análise efectuada 
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pela UE fica claro que esta não reconhece a Seca como catástrofe, conceito restrito aos eventos 

extremos com um início e um fim precisos, o que é contraditório com as próprias características 

estruturais do fenómeno. Deste facto resultou, aliás, grande parte da pressão que viria a ser exercida 

sobre a Comissão Europeia (sobretudo por Portugal e Espanha) para o lançamento duma política 

europeia comum sobre Secas e escassez de água (ver ponto 4.1.2 mais adiante). 

No final de Março, o Governo coloca todo o País no nível de alerta 1 definido pela 

Comissão de Acompanhamento, admitindo a subida da região Sul aos níveis 2 ou mesmo 3, caso a 

gravidade da Seca persista – o que virá a acontecer em Maio. A 19 de Abril é aprovado o Programa 

de Acompanhamento e Mitigação dos Efeitos da Seca (PCM, 2005a), que estabelece igualmente a 

orgânica e funções da Comissão para a Seca, encarregue de gerir e executar o referido Programa 

(Figura IV-8). 

 

 

Figura IV-8. Entidades que integraram a Comissão para a Seca 2005 (ver lista de acrónimos 

no final do trabalho) 

Durante o Verão a Comissão Europeia inteira-se da gravidade da Seca em Portugal (que 

atinge também toda a parte Oeste de Espanha e de França), e reforça os apoios financeiros aos 

agricultores. Em Agosto é publicada legislação que aprova regimes excepcionais na prospecção, 
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abertura e exploração de furos para extracção de água subterrâneas, bem como nas obras inerentes e 

no regime jurídico das empresas do ramo97. São igualmente aprovadas uma série de medidas de 

apoio e compensação ao sector agrícola, as quais são descritas em detalhe no Anexo E. 

No mesmo mês, é criada a Subcomissão da Seca Específica para o Algarve, onde se passa a 

concentrar grande parte da atenção nacional, dadas as eminentes restrições ao abastecimento 

público. Esta Subcomissão reúne pela primeira vez a 19 de Agosto, tendo por primeiro objectivo 

garantir o abastecimento urbano nos dois anos seguintes, pondo em evidência que o sistema entra 

em ruptura numa Seca que se prolongue para além de 2005-06. Nesse contexto, é elaborado um 

Plano de Contingência que define prioridades e restrições na utilização da água em caso de 

continuação da Seca nesse mesmo ano hidrológico. 

Em Setembro a Subcomissão põe a concurso um estudo para aferir da sustentabilidade das 

extracções de água a partir do aquífero Querença-Silves, principal reserva estratégica da região cujos 

níveis piezométricos foram decrescendo progressivamente ao longo da Seca, ultrapassando os 

registos mais baixos verificados até então. Paralelamente, a AdA procura alternativas que garantam o 

abastecimento urbano à região em 2006, tendo por base a hipótese de se voltar a verificar um ano 

seco. Assim, lança em Setembro um Plano de Acção (ver Quadro IV-17 mais adiante) orientado 

para soluções de curto e médio prazo. 

O INAG encomenda um estudo às empresas PROSEGL e PROSISTEMAS, que visa 

estabelecer um balanço hídrico regional com base no actual regime de procura e oferta e em diversos 

cenários de longo prazo, e outro ao Centro de Geo-Sistemas do IST (CVRM) denominado 

“Impacto da exploração de água subterrânea no sector ocidental do sistema aquífero Querença-

Silves”, cujo principal objectivo é prevenir a intrusão salina no aquífero. 

Em Outubro e Novembro, a precipitação mensal (em estação húmida) no Algarve ocorre 

com totais acima da média pela primeira vez desde 2003. Sobretudo na segunda quinzena de 

Novembro e no litoral barlaventino, a precipitação é muito superior aos valores normais (230mm 

em Sagres). Os volumes armazenados nas albufeiras sobem sem excepção, e alguns aquíferos 

mostram sinais de recuperação, enquanto a percentagem de água acumulada no solo atinge valores 

superiores a 80%. 

Uma das últimas decisões tomadas pelo Governo, na sequência deste evento de Seca, foi a 

construção da barragem de Odelouca, mesmo sem ter assegurado o co-financiamento comunitário 

(devido ao processo instaurado pela Liga para a Protecção da Natureza contra o governo Português, 

                                                 
97 - Decretos-Lei nº 131, 132, e 133, de 16 de Agosto. 
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por violação da Rede Natura 2000). Aliás, o próprio Orçamento de Estado nacional não irá financiar 

a obra, pelo que esta ficará dependente do tarifário regional a aplicar para cobrir os custos de 

investimento. 

3.3.2. Tipologia das medidas tomadas 

A maioria das reacções e respostas atrás mencionadas refere-se a entidades gestoras com 

responsabilidades na gestão da água a nível nacional. No que toca aos utilizadores regionais da água, 

um dos aspectos mais significativos que a ocorrência deste evento demonstrou prende-se com o 

facto da gestão e mitigação do risco de Seca no Algarve estar institucionalmente dispersa, 

nomeadamente pelos principais sectores utilizadores – agricultura de regadio, e abastecimento 

urbano. 

Na agricultura, apenas nos três principais perímetros de rega (Arade, Alvor, e Sotavento) 

existe algum tipo de medidas previstas em caso de Seca. Os regulamentos das Associações de 

Beneficiários contemplam uma priorização de usos, imposta pelo Estado, e que define o 

abastecimento urbano como primeira prioridade, e o abeberamento de animais como segunda. No 

âmbito da rega, é dada primazia à manutenção das culturas permanentes (pomares, vinha, olival). 

Adicionalmente, as quotas de água por beneficiário ficam sujeitas a restrições, e a uma inscrição 

prévia do volume e tipo de cultura pretendido. Apesar destas regulamentações, a abordagem mais 

comum limita-se à distribuição de danos inerente à redução de caudal fornecido entre os regantes. 

Em 2004, quando os recursos disponíveis nas albufeiras estavam já abaixo dos valores 

médios, não foi tomada qualquer medida preventiva, pelo que em 2005, dois dos perímetros 

(Sotavento e Alvor) foram forçados a impor restrições da ordem dos 30% aos seus regantes, 

enquanto num terceiro (o do Arade) esses cortes atingiram mesmo os 90%, sendo a água disponível 

utilizada exclusivamente para a manutenção do gado e das culturas permanentes. 

No entanto, a questão central relativamente ao sector do regadio tem a ver com o facto de, 

com base nas estimativas apresentadas no Capítulo III (ponto 2.2.1), estes aproveitamento 

hidroagrícolas de iniciativa pública apenas representarem entre 34% e 45% da Superfície Agrícola 

Útil irrigada na região (CCDRA, 2004), não se conhecendo relativamente aos restantes regadios, de 

iniciativa privada, quaisquer medidas de prevenção, mitigação ou redução de danos que possam ter 

sido tomadas. Permanece assim uma forte incerteza no que toca aos impactos reais das Secas e à 

resposta do principal sector consumidor de água, face à ocorrência destes eventos extremos no 

Algarve. 
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Dos resultados das entrevistas (analisados anteriormente neste capítulo - ver ponto 3.1), foi 

ainda possível identificar dois tipos de medidas aplicadas neste sector: a nível político, foram 

priorizadas pela DRAP algumas medidas destinadas a promover o uso eficiente da água, no âmbito 

do QREN e da aplicação de fundos comunitários de apoio à agricultura regional; a nível técnico, as 

associações de regantes tomaram diversas medidas de adaptação, nomeadamente a integração de 

diferentes origens (ABRS), a introdução de alterações ao tarifário (ABM, ARBSLP, ABRS), a 

redução dos volumes disponibilizados aos regantes (ARBA, ARBSLP, ABRS), e o reforço da 

monitorização e controlo dos consumos (ABRS). 

No abastecimento urbano, a gestão é repartida entre AdA e Câmaras Municipais, sendo estas 

accionistas da primeira. Estando o sistema de abastecimento concessionado à AdA, é a esta que cabe 

igualmente gerir os riscos e impactos das situações de Seca nesse mesmo sistema. 

O primeiro instrumento concebido pela AdA neste âmbito foi o Plano de Contingência para 

o Barlavento. A elaboração deste Plano foi decidida em Julho de 2004, tendo o mesmo sido 

aprovado em meados de Outubro, com o objectivo de gerir eventuais rupturas ou imprevistos no 

sistema de abastecimento urbano, após um ano hidrológico relativamente seco (2003-04). Mas a 

principal razão que justificava o lançamento deste Plano era a limitação do sistema a Barlavento, 

onde faltava ainda construir a barragem de Odelouca, e onde as disponibilidades das albufeiras do 

Funcho e do Arade eram extraordinariamente reduzidas, sobretudo devido a questões operacionais 

(descarga de fundo e reparação de comportas efectuada em 1998, nunca tendo sido recuperados os 

níveis médios de armazenamento verificados anteriormente). 

Este Plano contemplava já a possibilidade de ser elaborado um Plano de Contingência de 

Seca para toda a região, caso a precipitação no último trimestre de 2004 fosse inferior aos valores 

médios. Com a concretização deste cenário, a AdA decide em Janeiro de 2005 não só elaborar este 

Plano (o qual veio a ser aprovado em Março de 2005), como também suspender o fornecimento de 

água a partir das albufeiras do Funcho (desde Outubro) e da Bravura ao Sistema Multimunicipal de 

Abastecimento urbano, de forma a assegurar a satisfação das necessidades elevadas do período 

estival seguinte. Assim, a partir de 11 de Janeiro de 2005, o abastecimento urbano do Algarve passa a 

ser assegurado apenas pelas albufeiras de Odeleite e Beliche, e por um conjunto de furos no Vale da 

Vila, a partir do aquífero Querença-Silves. 

A 1 de Julho de 2005 a AdA activou o grau máximo de risco previsto no seu Plano de 

Contingência, o que implicou a reactivação de um conjunto de captações municipais de águas 
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subterrâneas para abastecimento urbano98. Estas captações foram executadas maioritariamente pelas 

Câmaras Municipais ao longo do século passado, explorando os sistemas aquíferos existentes na 

Orla Sedimentar Mesocenozóica, os quais garantiram, embora de forma irregular e deficiente, a 

totalidade do abastecimento de água à região, até à instalação do actual sistema. 

A empresa procura então alternativas que garantam o abastecimento urbano à região em 

2006, tendo por base a hipótese de se voltar a verificar um ano seco. Assim, lança em Setembro um 

Plano de Acção orientado para soluções de curto e médio prazo (AdA, 2005b). Nesse Plano 

constavam um conjunto de medidas de reforço do abastecimento urbano, conforme se apresenta no 

Quadro IV-17. 

 

Quadro IV-17. Medidas de reforço do abastecimento urbano apresentadas pela Águas do 

Algarve em Setembro de 2005 (AdA, 2005a) 

Medidas Volume (hm³) Custo (mil €) Prazo 

BARLAVENTO: necessidades = 44 hm³ 

Aproveitamento do volume morto – Bravura 3-6 1 000 Set. 06 

Aproveitamento do volume retido na ensecadeira de 
Odelouca 

6-10 750 Fev. 06 

Captações do aquífero Querença-Silves 13 4 500 Mar. 06 

Captações municipais de emergência 15 4 600 Jun. 05 

Transferência de Sotavento 12 2 800 Jun. 06 

Reforço máximo possível 49-56 13 650 Set. 06 

SOTAVENTO: necessidades = 31 hm³ 

Transferência para Barlavento -12 - Jun. 06 

Aproveitamento do volume morto – Odeleite 20 650 Jan. 06 

Aproveitamento do volume morto – Beliche 5 650 Abr. 06 

Açude na Ribeira da Foupana 5-9 500 - 1 800 Jun. 06 

Captações municipais de emergência 5 3 400 Jun. 05 

Reforço máximo possível 23-27 5 200 – 6 500 Jun. 06 

* A estes valores para Sotavento há que adicionar 18 hm³ ainda disponíveis no sistema Odeleite-Beliche em Setembro de 

2005, sendo os valores de armazenamento no Barlavento (Bravura, Funcho e Arade) considerados nulos. 

                                                 
98 - Esta opção é tomada não apenas devido à gravidade do défice de precipitação, mas também pela dificuldade em 
explorar o grande volume morto de água armazenada nas albufeiras de Odeleite e Beliche, dependente de um 
dispendioso processo de bombagem. 
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A principal preocupação resultante deste Quadro, mais do que o custo total de cerca de 20 

M€, era o prazo mínimo de um ano necessário para garantir a efectiva implementação do conjunto 

de soluções propostas. A situação ficou claramente dependente da precipitação que viesse a ocorrer 

na estação húmida seguinte, e que por sorte foi suficiente para repor parcialmente a “normalidade”. 

Outras medidas consideradas (mas não aplicadas) no âmbito deste Plano, foram: 

• O aproveitamento do canal do Rogil (considerado tecnicamente inviável); 

• A transferência a partir da Albufeira de Santa Clara (orçamentada em 27 M€, e que só poderia 

estar concluída no final de 2007); 

• A construção de duas estações de dessalinização (custo de 87 M€, a concluir apenas em 2009); 

• A captação directa do Guadiana para reforço do sistema Odeleite-Beliche (orçamentada em 27 

M€, e apresentando graves problemas, quer técnicos devido à salinidade, quer institucionais por 

o Guadiana ser um rio internacional); 

• A implementação de sistemas de reutilização de águas residuais tratadas (dependente da 

conclusão das novas ETAR’s); 

• O estudo da implementação de medidas conducentes à redução de perdas nas redes de 

distribuição. 

Importa ainda referir que a campanha regional de sensibilização para a poupança de água, 

empreendida pela AdA e pela CCDRA no ano de Seca de 2005, permitiu uma redução, sem 

limitações de consumo, da ordem dos 10% nos meses de Verão, provando que é possível reduzir os 

consumos sem alterações de âmbito estrutural, e que o actual padrão de consumo tem uma parte 

significativa de desperdício e/ou gasto supérfluo. 

Em Julho de 2006 a AdA apresentou um estudo de gestão da procura (LNEC / AdA, 2006), 

com base em dados recolhidos no triénio 2002-04 para os sub-sectores residencial, turístico, público, 

industrial, comercial, e entidade gestora (cujos usos representam aproximadamente 1.6% do volume 

total utilizado pelo sistema). As principais conclusões referem-se ao forte crescimento anual da 

procura (cerca de 8%), e à incongruência e arbitrariedade dos tarifários aplicados por cada um dos 

16 municípios abrangidos. 

Para além das medidas e acções empreendidas pela AdA, importa referir que também a 

CCDRA teve um importante papel na resposta ao evento de 2004-06, quer pela coordenação 

política das diversas acções e iniciativas regionais, quer pelas acções directas de sensibilização para a 
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poupança de água junto dos principais utilizadores (conforme exposto na análise de resultados dos 

inquéritos, apresentada no início deste capítulo – ver ponto 2.2). 

A situação verificada em 2005 foi bem demonstrativa da insustentabilidade do sistema 

instalado. De facto, o actual Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água (SMAA) assenta no 

uso exclusivo das origens superficiais, nomeadamente a partir de quatro das cinco grandes albufeiras 

existentes (Bravura, Funcho, Odeleite e Beliche – ver Figura III-15), e de mais uma (a principal, 

Odelouca) que está ainda em construção, todas elas com uma capacidade de regulação inter-anual 

relativamente limitada. Com esta lacuna, e com o crescimento dos consumos acima do projectado, o 

sistema mostrou-se insuficiente para suprir as necessidades num ano hidrológico tão seco como o de 

2004-05. Assim, pode afirmar-se que este é um erro estratégico de concepção do sistema, ao assentar 

as suas origens exclusivamente em recursos superficiais, o que obrigou, nesta última Seca, a 

improvisar ligações não previstas com as captações subterrâneas e respectivos circuitos de 

distribuição, previamente existentes e geridos pelos municípios. 

Apesar disso, o modelo de gestão implementado pela AdA representa indubitavelmente um 

salto qualitativo face ao sistema de abastecimento urbano regional existente anteriormente, 

pulverizado por 16 sistemas municipais desarticulados entre si. Para além do seu carácter integrador, 

o modelo actual permite o desenvolvimento em tempo útil de Planos de Contingência para fazer 

face a períodos de Seca, antevendo os principais impactos e identificando medidas de resposta 

adequadas. 

3.3.3. Análise das medidas aplicadas e sua eficácia 

A maior parte das medidas de resposta aos impactos da Seca de 2004-06 no Algarve foram 

implementadas, promovidas ou decididas no quadro do funcionamento da Comissão para a Seca. O 

processo político que conduziu à criação desta Comissão, e à implementação de um conjunto de 

medidas de redução e mitigação dos impactos por parte da Administração Pública, é relativamente 

complexo e pouco expedito, estando sujeito a uma aprovação política central (do Conselho de 

Ministros), e a sucessivas passagens decisórias através de diversos organismos. De forma 

simplificada, este processo está esquematizado na Figura IV-9 que se apresenta em seguida. 
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Figura IV-9. Processo político de implementação de medidas de redução do risco de Seca 

em 2004-06 

Apesar desta complexidade, a Comissão para a Seca 2005 teve o mérito de reunir, com 

regularidade, as principais autoridades e instituições públicas com responsabilidades nesta matéria, e 

de envolver alguns dos principais utilizadores afectados. Concentrou grande parte do seu esforço na 

produção de relatórios periódicos (quinzenais de Março a Dezembro de 2005, e mensais de Janeiro a 

Março de 2006), que visavam informar a população e as autoridades sobre a situação hidro-

meteorológica e seus impactos, e na aplicação de um conjunto de medidas de resposta, algumas das 

quais específicas para o Algarve e que a seguir se enunciam (os códigos entre parêntesis referem-se à 

identificação das medidas no Quadro IV-18, que se apresenta mais adiante): 

• Elaboração de estudos específicos aplicados aos aquíferos, nomeadamente ao Querença-Silves 

(P4); 

• Concertação inter-sectorial e institucional, no âmbito do funcionamento da própria Comissão e 

da Sub-Comissão Regional (P5); 

• Campanhas para o uso eficiente da água e para a redução dos consumos (A1); 

• Autorizações excepcionais de abertura de novas perfurações para captação de recursos 

subterrâneos (A2); 

• Novo regime jurídico relativo à captação de recursos subterrâneos (A2); 

• Restrições nos consumos públicos secundários (A3); 
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• Realocação de água destinada ao regadio para o abastecimento urbano (A4); 

• Abastecimentos de emergência por auto-tanque (C1); 

• Restrições concertadas ao consumo global dos sectores do abastecimento urbano (20%) e do 

regadio (30%) (C2); 

• Remoção de biomassa das albufeiras eutrofizadas (C3). 

Para além deste conjunto de medidas tomadas pela Comissão para a Seca, outras medidas 

foram aplicadas por entidades regionais (muitas das quais acordadas no âmbito daquela Comissão), 

entre as quais se destacam: 

• Pela CCDRA – o reforço da monitorização (P4, no campo da oferta) e o reforço da fiscalização 

(C4, no campo da procura), nomeadamente a nível dos recursos subterrâneos; 

• Pela AdA – a integração de origens subterrâneas no sistema de abastecimento urbano (M2); 

• Pela ABRS – os incentivos financeiros à poupança concedidos aos seus beneficiários (M3). 

À escala nacional, deve ainda ser referido o pacote de medidas de ajuda e compensação ao 

sector agrícola (C5) aprovadas e executadas a nível da administração central pelo MADRP, 

descriminadas no Anexo E do presente trabalho. 

Refira-se que, apesar de estarem incluídas neste conjunto várias medidas consideradas 

preventivas ou mitigadoras, de carácter proactivo, todas elas foram aplicadas em reacção à 

ocorrência da Seca, sob pressão dos impactos verificados ou previstos, o que acarreta evidentes 

dificuldades de planeamento e articulação quer para os decisores, quer para os utilizadores. 

No entanto, no âmbito da avaliação prosseguida neste estudo, são ainda consideradas as 

medidas tomadas anteriormente a este evento ou de carácter permanente, mas que serviram a 

redução e/ou mitigação dos seus impactos em 2004-06. Todas estas medidas se enquadram na 

estrutura conceptual apresentada no início deste capítulo (Quadro IV-1), a qual se reflecte 

igualmente na estrutura de medidas proposta no âmbito do PVAS (Quadro IV-15), e que serviu de 

base à sua classificação (medidas preventivas, mitigadoras, adaptativas, e de crise). 

Adicionalmente, as medidas foram também classificadas de acordo com a sua inserção no 

âmbito da gestão da procura (GP), do aumento da oferta (AO), ou outro (O), sendo ainda 

assinaladas as medidas que não estão previstas no âmbito do PVAS. Por fim, classificou-se a sua 

aplicação no Algarve segundo três níveis: i) permanente, quando estão em aplicação 

independentemente dos eventos de Seca; ii) comum, quando são regularmente aplicadas, em 

situações de Seca ou não; e iii) pontual, quando a medida é aplicada apenas em situações graves de 
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Seca, como se verificou em 2005. O conjunto de medidas analisadas é apresentado de forma sumária 

no Quadro IV-18, descrevendo-se em seguida o âmbito da sua aplicação ao Algarve, e avaliando-se 

por fim a sua eficácia para fazer face aos impactos das Secas. 

 

Quadro IV-18. Classificação das medidas aplicadas na redução e/ou mitigação dos 

impactos da Seca em 2004-06 

Tipologia Classifi- 

Cação 

Descrição Aplicação 

no Algarve 

M
ed

id
as

 P
re

ve
nt

iv
as

 

P1, AO Construção de barragens Comum 

P2, AO Realocação espacial (transferências inter-bacias) Permanente 

P3, AO * Interligação regional das redes de abastecimento Permanente 

P4, GP Reforço da monitorização e estudos aplicados Pontual 

P5, O Concertação inter-sectorial e institucional Pontual 

P6, GP Condicionamento de novas expansões urbanas e agrícolas (de 
regadio) à garantia de abastecimento 

Pontual 

M
ed

id
as

 
M

it
ig

ad
or

as
 

M1, AO Reutilização de águas residuais Permanente 

M2, AO Integração de diferentes origens num mesmo sistema Pontual 

M3, GP * Incentivos financeiros à poupança  Pontual 

M4, GP Redução das perdas por fugas e/ou rupturas Pontual 

M
ed

id
as

 
A

d
ap

ta
ti

va
s 

A1, GP Campanhas de poupança de água Pontual 

A2, AO* Aumento do volume captado nos aquíferos Comum 

A3, GP Restrições nos consumos públicos secundários Pontual 

A4, O * Realocação sectorial (transferências entre usos) Pontual 

M
ed

id
as

 d
e 

C
ri

se
 C1, AO Abastecimento de água em auto-tanque Comum 

C2, GP Restrições (voluntárias ou não) ao consumo Pontual 

C3, O Remoção de biomassa excedente nas albufeiras Pontual 

C4, GP Reforço da fiscalização e penalizações aplicadas Pontual 

C5, O Compensações ao sector agrícola Comum 

LEGENDA DA CLASSIFICAÇÃO: 

* Medidas não contempladas no PVAS AO – aumento da oferta      GP – gestão da procura  O – outros 
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P1 – Construção de barragens 

Visa a criação de armazenamentos com capacidade de regulação inter-anual, o que tornou 

esta medida muito apreciada em regiões sujeitas a uma forte variabilidade da precipitação, como é o 

caso da região mediterrânica em que o Algarve se insere. Na Seca de 2004-06, as cinco grandes 

barragens existentes evidenciaram uma fraca capacidade de regulação inter-anual, nomeadamente a 

Barlavento, tendo-se aproximado dos valores mínimos de exploração, os quais foram mesmo 

atingidos no caso das albufeiras do Funcho e do Arade. 

P2 – Realocação espacial (transferência entre bacias ou sub-bacias hidrográficas) 

Conhecida como “transvaze”, esta medida é aplicada de forma permanente a partir das 

bacias do Mira (com origem na albufeira de Santa Clara, no Alentejo) e do Guadiana (a partir das 

albufeiras de Odeleite e Beliche) para as bacias das Ribeiras do Algarve. No primeiro caso, são cerca 

de 4 hm³ transferidos anualmente através do aproveitamento hidroagrícola do Mira para alguns 

blocos de rega no litoral Oeste algarvio. No segundo caso, são transferidos cerca de 10 hm³/ano 

através da estação elevatória reversível que liga os sub-sistemas de abastecimento urbano de 

Sotavento e Barlavento (ver medida P3), e perto de 14 hm³/ano através do aproveitamento 

hidroagrícola do Sotavento. 

P3 – Interligação regional das redes de abastecimento 

Esta medida é aplicada desde 2004, através de uma estação elevatória reversível que permite 

a ligação dos sistemas de Barlavento e Sotavento para abastecimento urbano, possibilitando a 

transferência de cerca de 10 hm³ entre os dois sub-sistemas, tal como se verificou em 2005 (de 

Sotavento para Barlavento). 

P4 – Reforço da monitorização e estudos aplicados 

Medida aplicada fundamentalmente durante a Seca pela CCDRA, que intensificou a 

monitorização dos recursos hídricos disponíveis, quer em termos quantitativos quer qualitativos 

(nomeadamente para os aquíferos), e conduziu estudos específicos sobre a recarga artificial de 

aquíferos e sobre a reutilização de águas residuais. Por sua vez, a AdA elaborou um estudo sobre 

novas origens de água, e outro relativo ao uso combinado de recursos superficiais e subterrâneos 

(ambos para abastecimento urbano), enquanto o INAG orientou estudos específicos sobre o 

aquífero Querença-Silves, de forma a conhecer melhor o seu funcionamento hidráulico e aferir da 

sustentabilidade dos volumes captados. Apesar de serem medidas tomadas no âmbito da Seca, 
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podem ser consideradas preventivas pois os seus resultados apenas serão aplicáveis a eventos 

futuros. 

P5 – Concertação inter-sectorial e institucional 

Reforço da coordenação entre instituições concretizado no âmbito da constituição da 

própria Comissão para a Seca, onde tiveram assento diversas instituições e algumas das entidades 

envolvidas na gestão e uso da água na região, e mais especificamente, no caso do Algarve, no âmbito 

da criação de uma Sub-Comissão Regional, a qual funcionou essencialmente durante o Verão de 

2005 (o período mais crítico desta Seca). Da aplicação desta medida resultaram grande parte dos 

processos decisórios que levaram à aplicação de muitas das restantes medidas. 

P6 – Condicionamento de novas expansões urbanas e agrícolas (de regadio) à garantia de 

abastecimento 

Medida aplicada temporariamente durante a Seca pela CCDRA, ao limitar as autorizações a 

novos investimentos hidroagrícolas e a novos espaços verdes turísticos sem origens próprias. 

M1 – Reutilização de águas residuais 

Medida aplicada de forma muito limitada, embora permanente, através da utilização de águas 

depuradas em ETAR’s em oito campos de golfe (Salgados, abastecido exclusivamente a partir da 

ETAR de Armação de Pêra, e sete outros em combinação com captações subterrâneas: Quinta do 

Lago Norte, Quinta do Lago Sul, Parque da Floresta, San Lorenzo, Vila Sol, Pinheiros Altos, e 

Boavista), num volume total estimado em menos de 1 hm³, mas que pode potencialmente atingir os 

3 hm³ a curto prazo (AdA, 2005a). 

M2 – Integração de diferentes origens num mesmo sistema 

A incapacidade do sistema de abastecimento urbano, durante a Seca, em garantir a satisfação 

da procura exclusivamente a partir de recursos superficiais, levou a AdA a integrar algumas 

captações subterrâneas municipais (nomeadamente as que tinham possibilidade de ser ligadas às 

ETA’s do sistema), desactivadas pouco anos antes (ver Figura III-17). 

M3 – Incentivos financeiros à poupança 

Foram já aplicados a dois níveis distintos: regularmente no abastecimento urbano, através 

dos tarifários por escalões praticados na maior parte dos municípios, e pontualmente no regadio, 

tendo no caso do perímetro do Sotavento revestido a forma de penalizações/bonificações ao preço 
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praticado, de acordo com diferentes limiares de consumo, e nos perímetros do Mira e do Arade sob 

a forma de agravamentos do tarifário nos escalões mais elevados. 

M4 – Redução de perdas por fugas e/ou rupturas nas redes de distribuição 

Embora com um alcance reduzido, a Seca de 2004-06 sensibilizou muitos dos gestores das 

redes de distribuição de água em baixa (Câmaras e Serviços Municipalizados) para a necessidade de 

proceder a reparações em condutas mais antigas ou degradadas, tal como se veio a verificar em 

muitos municípios. 

 

A1 – Campanhas de poupança de água 

Foram lançadas duas campanhas públicas (uma nacional e outra regional, especificamente 

para o Algarve) visando a redução dos consumos, nomeadamente no sector doméstico. A redução 

em cerca de 20% verificada no Verão de 2005 (face a 2004), sem que praticamente tenham havido 

quaisquer cortes no abastecimento (apenas as restrições voluntárias das entidades públicas - medida 

A3), revela uma significativa eficácia desta medida (ou noutra perspectiva, um elevado desperdício e 

ineficiência do sector). Apesar das campanhas visarem igualmente um aumento da eficiência no uso 

da água, elas constituíram neste caso uma medida reactiva de adaptação à situação de Seca, pelo que 

não pode ser considerada como preventiva. 

A2 – Aumento do volume captado nos aquíferos 

No Algarve, esta é a medida de reacção por excelência em caso de Seca. Numa primeira fase, 

o aumento do volume captado nos aquíferos foi transversal a quase todos os utilizadores: foi desta 

forma que a AdA e as Câmaras Municipais reforçaram o abastecimento urbano, que os beneficiários 

dos aproveitamentos hidroagrícolas compensaram as restrições que lhes foram impostas, e que 

muitos utilizadores individuais garantiram o seu abastecimento. Numa segunda fase, o rebaixamento 

dos aquíferos impôs maior contenção (e nalguns casos a interdição) a essas captações. 

A3 – Restrições nos consumos públicos secundários 

Esta medida foi tomada no âmbito da redução de 20% acordada para o consumo do sector 

de abastecimento urbano no Verão de 2005, e também como forma de sensibilizar a população para 

a necessidade de poupar água. Foram restringidos diversos usos públicos considerados secundários 

por parte das Autarquias Locais, nomeadamente lavagens de ruas e viaturas, rega dos espaços verdes 
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(mantendo apenas uma rega de sobrevivência), funcionamento de piscinas, balneários e fontes 

decorativas. 

A4 – Realocação sectorial (transferências entre usos) 

A transferência pontual de água afecta ao regadio para o abastecimento urbano foi decidida 

na Comissão para a Seca em relação ao volume disponível na albufeira do Funcho, com base na 

priorização de usos consignada na lei. 

 

C1 – Abastecimento de água em auto-tanque 

Medida comum de resposta à ruptura dos sistemas de abastecimento que, no Algarve como 

em Portugal, passa pelo transporte e distribuição de água por viaturas do Serviço Nacional de 

Bombeiros ou das Autarquias Locais. Em 2005, estima-se que esta medida tenha suprimido as 

carências em água potável a mais de 2200 pessoas no Algarve (cerca de 0.5% da população). 

C2 – Restrições (voluntárias ou não) ao consumo 

Medida tradicional igualmente comum, embora nesta Seca se tenha procurado evitar ao 

máximo as restrições forçadas ao sector doméstico no sistema público de abastecimento, as quais 

apenas ocorreram em situações muito pontuais. Foram impostas restrições sobre os consumos 

considerados secundários (medida A3), e restrições voluntárias que foram acordadas para o 

consumo global dos aproveitamentos hidroagrícolas (30%) e do abastecimento urbano (20%), com 

base numa utilização mais eficiente dos recursos disponíveis. 

C3 – Remoção de biomassa excedente nas albufeiras 

Apesar de apenas ter ocorrido na albufeira da Bravura, esta foi das medidas mais discutidas e 

noticiadas, dada a sua visibilidade. Embora procure prevenir a degradação da qualidade da água 

disponível, pode ser considerada uma medida de emergência visto que só é tomada em situações 

extremas. 

C4 – Reforço da fiscalização e penalizações aplicadas 

Esta medida teve particular importância na limitação da sobre-exploração de aquíferos, 

prosseguida pela interdição de abertura de novas captações subterrâneas, que aliás, no caso do 

aquífero Querença-Silves, se manteve até 2007. 
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C5 – Medidas de compensação ao sector agrícola 

Dada a especificidade dos impactos neste sector, foram decididas e aprovadas pelo MADRP 

um conjunto de medidas de compensação financeira, em muitos dos casos com a prévia autorização 

da CE (nomeadamente nos casos que envolviam a aplicação de fundos comunitários). São sobretudo 

medidas paliativas, de alcance muito limitado na gestão do risco de Seca, e que tiveram uma 

aplicação muito reduzida no Algarve (descriminadas e descritas no Anexo E). 

 

Adicionalmente à caracterização e classificação das medidas já apresentada, procede-se em 

seguida a uma avaliação sintética das mesmas (Quadro IV-19), a partir do seguinte conjunto de 

variáveis: 

• Âmbito: define a(s) entidade(s) responsável(is) pela sua aplicação, ou caso não esteja definida, se 

é da responsabilidade pública ou privada, e a que escala territorial se aplica (nacional, regional, ou 

local); 

• EFC: eficácia (medida numa escala de 1 a 3: 1-reduzido, 2-moderado, 3-elevado), refere-se ao 

potencial de eficácia decorrente da aplicação de cada medida numa efectiva redução e mitigação 

de impactos; 

• ADQ: adequação (escala de 1 a 3), refere-se à adequação e viabilidade de cada medida em 

situações de não-Seca; 

• CUS: custo (escala de 1 a 3), refere-se à eficácia económica do investimento necessário para 

aplicar cada medida; 

• VBL: viabilidade (escala de 1 a 3), refere-se ao grau de viabilidade ou exequibilidade em 

implementar cada medida, à luz do actual enquadramento legal e institucional. 

Esta avaliação segue a metodologia de classificação e análise proposta por um dos últimos 

relatórios publicados sobre o tema pela Comissão Europeia (EC, 2007), com base na análise crítica 

das medidas e do seu papel na mitigação e redução dos impactos da Seca de 2004-06 no Algarve. 

Esta classificação numérica baseia-se numa avaliação arbitrária e aproximada, cujo alcance 

fica limitado por se apoiar apenas na experiência acumulada ao longo da investigação que conduziu à 

elaboração do presente trabalho. Não deixa por isso de ser da maior relevância e utilidade, pois 

permite colmatar as lacunas de informação existentes, e relacionar dois parâmetros teóricos e 

cognitivos (eficácia e adequação) com outros dois de índole mais prática e operacional (custo e 

viabilidade), resultando do cruzamento destes quatro parâmetros uma avaliação mais efectiva e cabal 

do papel desempenhado por cada medida na gestão do risco de Seca no Algarve. 
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Quadro IV-19. Avaliação das medidas aplicadas à redução e/ou mitigação dos impactos da 

Seca de 2004-06 no Algarve 

Medida Âmbito EFC ADQ CUS VBL 

P1-Construção de barragens INAG 2 3 1 1 

P2-Realocação espacial (transferências inter-bacias) INAG 2 3 2 1 

P3-Interligação das redes de abastecimento Entid. gestoras 1 3 2 1 

P4-Reforço da monitorização e estudos aplicados Variável 3 3 2 3 

P5-Concertação inter-sectorial e institucional Variável 3 2 3 2 

P6-Condicionamento de novas expansões urbanas e 
agrícolas (de regadio) à garantia de abastecimento 

Público, nacional 2 1 1 1 

M1-Reutilização de águas residuais Variável 2 3 2 2 

M2-Integração de diferentes origens num sistema Entid. gestoras 3 3 2 2 

M3-Incentivos financeiros à poupança  Entid. gestoras 2 2 2 3 

M4-Redução das perdas por fugas e/ou rupturas Entid. gestoras 2 3 2 2 

A1-Campanhas de poupança de água Variável 2 2 2 3 

A2-Aumento do volume captado nos aquíferos ARH’s 3 1 3 2 

A3-Restrições nos consumos públicos secundários Entid. gestoras 2 1 3 2 

A4-Realocação sectorial (transferências entre usos) INAG 2 1 2 2 

C1-Abastecimento de água em auto-tanque Municípios 2 1 2 3 

C2-Restrições (voluntárias ou não) ao consumo Entid. gestoras 2 1 2 3 

C3-Remoção de biomassa excedente nas albufeiras INAG 2 1 2 3 

C4-Reforço da fiscalização e penalizações aplicadas ARH’s 2 2 3 2 

C5-Medidas de compensação ao sector agrícola Público, nacional 1 1 1 2 

Parâmetros: EFC – eficácia, ADQ – adequação (a situações de não-Seca), CUS – custo, VBL - viabilidade 

Valores: 1 – reduzido, 2 – moderado, 3 – elevado 

 

Da avaliação apresentada no Quadro IV-19, em conjunto com a caracterização das medidas 

apresentada anteriormente (sintetizada no Quadro IV-18), podem ser retiradas algumas ilações 

significativas, entre as quais se destacam as seguintes: 

• As medidas de maior eficácia foram tomadas durante a Seca, quando a redução e mitigação dos 

impactos era já uma prioridade absoluta; 
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• As medidas preventivas e mitigadoras são as que melhor se adaptam a situações de não-Seca, 

enquanto as medidas adaptativas e de crise têm um fraco desempenho nessas situações; 

• Estão entre as medidas preventivas as que apresentam uma viabilidade mais reduzida de 

aplicação futura, nomeadamente as que dizem respeito a um aumento estrutural da oferta; 

• A combinação de medidas de diferente natureza, âmbito, objecto, e eficácia (a nível dos quatro 

parâmetros analisados), permite cobrir praticamente todo o espectro de impactos, de acordo 

com as especificidades de cada evento. 

Dadas as dificuldades em quantificar e avaliar de forma rigorosa estes parâmetros, é na 

avaliação posterior aos eventos que reside grande parte do potencial de informação, necessária a 

uma esclarecida tomada de decisões em eventos futuros. Este foi outro papel fundamental 

desempenhado pela Comissão para Seca, que no seu relatório final, publicado em Abril de 2006, 

propõe duas medidas de fundo a tomar a médio prazo, como estratégia de redução da 

vulnerabilidade face a eventos futuros: i) o relançamento do PNUEA, com base na assunção de que 

a principal origem de água disponível para integrar a oferta consiste no aproveitamento do elevado 

volume de perdas nas redes de abastecimento; ii) a revisão da CGA, tendo em conta o seu papel 

institucional central, enquanto fórum conciliador das partes na resposta e mitigação dos impactos. 

No entanto, quando a situação voltou a um estado considerado “normal”, a Comissão foi 

simplesmente extinta, sem que tivesse concluído a avaliação dos impactos ocorridos (nomeadamente 

no sector agrícola), ou lançado as bases para uma resposta mais eficiente às Secas. Isto apesar de, 

neste seu último relatório, a Comissão ter proposto contributos significativos para uma gestão mais 

eficiente do risco de Seca, nomeadamente: 

• A aplicação efectiva do PNUEA; 

• A instalação selectiva de novos sistemas de abastecimento de fins múltiplos; 

• A tomada de medidas preventivas para a redução dos níveis de eutrofização das albufeiras; 

• A criação de disposições legais e institucionais com vista a uma melhorar articulação com 

Espanha face a situações extremas; 

• O planeamento de contingência para cada uma das origens de água utilizadas, tanto no 

abastecimento urbano como na agricultura; 

• A implementação de um sistema de informação geográfica integrador das diversas origens e usos 

instalados; 
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• A definição de metodologias para desenvolver campanhas educacionais de poupança de água 

durante os eventos de Seca; 

• A definição de critérios e recursos a aplicar na assistência técnica e financeira às entidades 

afectadas; 

• A definição de um quadro jurídico e institucional para a criação de um sistema permanente de 

observação, monitorização, acompanhamento e previsão de Secas. 

Quase nenhuma destas propostas teve qualquer desenvolvimento (que seja do conhecimento 

público) para além das intenções apresentadas no que toca à aplicação do PNUEA, e à revisão da 

Convenção de Albufeira de Fevereiro de 2008. Aliás, apesar da extinção da Comissão, estava 

previsto que houvesse dois grupos de trabalho que assegurassem a execução das suas tarefas – um 

relativo à revisão do quadro jurídico que regula a Comissão de Gestão de Albufeiras (órgão onde 

foram tomadas grande parte das decisões mais significativas), e outro para a criação de um sistema 

permanente de monitorização e previsão. Até ao início de 2008, apenas foi possível apurar que foi 

entregue ao Governo uma nova proposta legislativa relativa à CGA, não havendo no entanto 

qualquer informação pública sobre o assunto. 

De forma sintética, podem então apontar-se como principais fragilidades do modelo de 

gestão utilizado no Algarve em 2004-06 os seguintes aspectos: 

• Predomínio das medidas reactivas de adaptação e emergência; 

• Predomínio de estratégias baseadas no aumento da oferta; 

• Ausência de respostas face aos impactos sociais; 

• Incerteza face às disponibilidades efectivas dos aquíferos; 

• Incerteza face ao uso e necessidades instaladas de água para rega; 

• Desconhecimento face ao custo das restrições e aos impactos indirectos; 

• Sistema de monitorização e acompanhamento de nível nacional, mal adaptado às especificidades 

regionais; 

• Níveis de alerta subjectivos e de reduzida utilidade; 

• Indicadores incoerentes com as funções dos equipamentos e infraestruturas99; 

                                                 
99 - Por exemplo, o PDSI foi profusamente utilizado para todo o País, tendo apresentado o valor máximo em Lisboa 
durante 6 meses, durante os quais não foram reportados quaisquer impactos graves. 
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• Indicadores sem avaliação socio-económica (restritos à esfera hidro-meteorológica); 

• Ausência de planos de contingência para os sistemas de abastecimento de água para rega; 

• Ausência de um planeamento prévio orientado para a gestão do risco de Seca, integrado nas 

políticas e planos de gestão dos recursos hídricos. 

4. Da Gestão de Crise à Gestão do Risco 

Como ficou demonstrado no ponto anterior, a actual resposta ao risco de Seca no Algarve 

baseia-se numa abordagem reactiva, em que a sociedade se limita a gerir o desastre (a 

consubstanciação do risco), e as situações de crise ou emergência dele decorrentes. A gestão do 

risco, ou seja, o planeamento antecipado e proactivo das medidas e dos actores para fazer face aos 

impactos do desastre, é bastante limitado, e restringe-se a algumas medidas estruturais de carácter 

permanente (como a ligação entre os sistemas de abastecimento urbano a barlavento e sotavento, ou 

entre as albufeiras de Odeleite-Beliche). No entanto, o novo quadro jurídico que emana da DQA, e 

que tem vindo progressivamente a ser transposto, debatido e adaptado à realidade portuguesa, 

favorece claramente esta gestão do risco. 

Este reconhecimento institucional, bem como as suas implicações na gestão do risco de 

Seca, são objecto de análise na primeira parte deste sub-capítulo (ponto 4.1), enquanto na segunda 

parte (ponto 4.2) se analisa a sua viabilidade de implementação, à luz das principais oportunidades e 

constrangimentos regionais. 

4.1. A mudança do paradigma político 

4.1.1. O papel da Directiva-Quadro da Água 

A iniciativa de promover uma Directiva Comunitária na área dos recursos hídricos surgiu em 

meados da década de 1990, fundamentalmente devido aos problemas de poluição e falta de 

qualidade da água, e da necessidade em integrar os diversos instrumentos jurídicos sobre a água 
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numa base de planeamento territorial, através dos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica. A 

Directiva-Quadro da Água (PEC-UE, 2000) foi aprovada em Dezembro de 2000, vindo estabelecer 

um novo edifício jurídico temático, do qual emanam diversas políticas e instrumentos de 

ordenamento territorial e sectorial, os quais têm vindo de forma crescente a incorporar os princípios 

fundamentais da Gestão Integrada de Recursos Hídricos. 

Nenhum dos artigos da DQA diz respeito especificamente às Secas. A expressão “Secas 

prolongadas” é utilizada no Artigo 4º no âmbito da definição de um regime de excepção face aos 

objectivos da Directiva, e no Artigo 11º como uma condição que pode exigir medidas suplementares 

de gestão da procura de água. No entanto, faz algumas referências significativas a aspectos 

quantitativos da gestão da água, nomeadamente ao nível das disponibilidades nos aquíferos, e das 

medidas estabelecidas para a definição de “bom estado ecológico” das águas superficiais. Além 

disso, ao procurar atingir o bom estado geral das águas europeias até 2015, quer em termos 

qualitativos quer quantitativos, a DQA dá alguma cobertura formal à definição de políticas ou outros 

instrumentos específicos de gestão do risco de Seca. 

Adicionalmente, a DQA promove dois princípios fundamentais para a efectiva gestão do 

risco de Seca na União Europeia: a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos com base nas 

bacias hidrográficas, e a participação pública dos agentes envolvidos. No entanto, apesar de enunciar 

como objectivo a mitigação dos efeitos das Secas (alínea e) do artigo 1º), a Directiva apresenta 

algumas premissas inconsistentes com uma efectiva gestão do risco de Seca, nomeadamente ao 

considerar que as Secas prolongadas podem justificar excepções à necessária prevenção da 

deterioração ou alcance de bom estado das águas (ponto 32 do Preâmbulo), quando medidas 

adicionais deixam de ser aplicáveis (artigo 11.5). 

As medidas directamente relacionadas com a mitigação dos impactos das Secas são 

consideradas como “medidas suplementares opcionais”, podendo inscrever-se no âmbito de diversas 

tipologias (descritas na Parte B do Anexo VI), tais como: 

• Instrumentos legislativos, administrativos, económicos ou fiscais; 

• Acordos ambientais negociados; 

• Códigos de boas práticas; 

• Controlos das captações; 

• Medidas de gestão da procura (nomeadamente para promoção de métodos de produção agrícola 

adaptados, tais como culturas com baixas exigências de água); 
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• Medidas de eficiência e de reutilização (nomeadamente promoção de tecnologias eficazes em 

termos de utilização de água pela indústria e pela agricultura de regadio); 

• Instalações de dessalinização; 

• Recarga artificial de aquíferos; 

• Projectos educativos, de investigação, desenvolvimento e demonstração. 

Apesar das lacunas referidas na abordagem quantitativa da gestão da água, a DQA possui o 

mérito indiscutível de introduzir uma racionalidade económica na utilização da água, que visa a sua 

sustentabilidade através da consideração dos custos reais de instalação e operação dos sistemas de 

abastecimento e tratamento, os quais incluem, entre outros, os chamados “custos de escassez”. De 

facto, é a escassez do recurso (temporária ou permanente), ou, por outras palavras, o desequilíbrio 

entre a oferta e a procura do mesmo, que fazem em primeiro lugar com que a questão do direito de 

acesso à água seja enunciada como um problema económico (HENRIQUES et al., 2006). 

Um dos principais instrumentos desta regulação económica no sector da água é o tarifário, 

que tem dois objectivos fundamentais: a recuperação de custos, e a eficiência económica com base 

nos custos marginais (ou seja, os custos que acrescem aos custos fixos), de forma a optimizar a 

alocação do recurso água. Estes objectivos são compatibilizados por via da parte fixa do contador, e 

de tarifários fixados de acordo com as diferentes elasticidades dos consumidores (chamados 

“tarifários de Ramsey”). Em Portugal, as discrepâncias e incongruências regionais e sazonais entre 

tarifários são enormes. O custo de escassez está quase sempre ausente, os custos marginais não são 

avaliados, e a formulação dos preços é na maior parte dos casos feita de forma ad-hoc. De facto, no 

Algarve como em Portugal e na maior parte dos países europeus (sobretudo mediterrânicos), o 

preço da água é fortemente subvencionado e suportado por objectivos sociais, estando muito aquém 

da recuperação total de custos preconizada pela Directiva, a qual será obrigatória a partir de 2010. 

Apesar de existirem significativas variações geográficas e sectoriais, é a própria Comissão 

Europeia (EC, 2001) que aponta o facto dos países do Sul, onde o recurso é mais escasso, serem 

aqueles que mais se afastam do cumprimento daquele princípio de boa gestão (ver Figura IV-10 

mais adiante). Para colmatar esta situação e fazer cumprir o disposto na DQA e na Lei da Água, o 

Instituto de Regulação de Águas e Resíduos está desde 2006 encarregue de elaborar um novo 

Regulamento de Tarifários, a aplicar a todas as entidades gestoras, os quais passarão a incluir os 

custos de escassez através da nova taxa de recursos hídricos (IRAR, 2006). 

Outro pilar fundamental desta iniciativa deve ser a implementação de um sistema europeu 

permanente de monitorização. Embora esta não seja para já assumida como uma medida 

prioritária, a actual escala de monitorização (nacional) e a diversidade de métodos utilizados na 
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União Europeia não favorecem uma efectiva gestão de um risco, que é por natureza regional, e na 

maior parte dos casos transnacional. De facto, os países onde existem estes sistemas permanentes 

(EUA, China, Austrália) possuem uma dimensão tal que há sempre uma parte do seu território 

sujeito a um défice de precipitação. Esta escala espacial assegura a viabilidade dos sistemas 

permanentes de monitorização, permitindo a sua evolução e aperfeiçoamento constantes, e 

definindo uma base comum de informação (linguagem, métodos descritivos e classificativos, 

critérios de declaração, esquemas de avaliação de impactos), essencial para garantir consistência e 

objectividade ao sistema. 

Esta questão de escala explica parcialmente a fraca receptividade dos decisores políticos para 

a criação deste sistema à escala nacional, quer em Portugal quer noutros países europeus gravemente 

afectados pela Seca, e esteve na base da criação de outros sistemas permanentes de monitorização da 

Seca transnacionais, mesmo em regiões do globo politicamente menos coesas e integradas que a 

União Europeia, como é o caso da África Oriental e Austral, onde foi estabelecido um Centro de 

Predição e Aplicações Climáticas (ICPAC, sob a égide da Autoridade Intergovernamental para a 

Seca e o Desenvolvimento100), e do Sudeste Europeu, onde foi recentemente criado um Centro de 

Gestão de Secas (DMCSEE101). 

Estes sistemas de monitorização permitem a definição de mecanismos de alerta precoce, 

apoiados em limiares quantitativos de apoio à tomada de decisão. A determinação de limiares de 

decisão pode ser tecnicamente arbitrária, mas deve ser sempre socialmente sustentada e participada, 

pois a sua eficácia depende de que a sociedade ultrapasse determinado nível de aceitação face às 

medidas propostas de restrição, limitação ou dano de uso. Neste quadro, é aceitável e porventura 

defensável que estes limiares sejam distintos entre diferentes sistemas de gestão o diferentes bacias 

hidrográficas. 

Um terceiro aspecto fundamental que emana da implementação da DQA prende-se com a 

gestão da procura. De facto, à medida que o actual paradigma hidráulico, baseado no crescimento 

ilimitado da oferta de água, se enfrenta com a limitação do recurso (e no caso do Algarve, com a 

falência do actual modelo de gestão de água, posta em evidência no decurso da Seca de 2004-06), 

cresce progressivamente o potencial protagonismo das medidas de gestão da procura. Entre estas, 

destacam-se: i) a política de preços, ii) a regulação e eventual restrição das dotações de água, e iii) a 

realocação de água entre diferentes utilizadores (ou seja, as transferências inter-sectoriais). 

                                                 
100 - Intergovernmental Authority on Drought and Development - Climate Prediction and Applications Centre 
(http://www.icpac.net/).  

101 - Drought Management Centre for Southeastern Europe (http://www.dmcsee.org/).  
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Enquanto actualmente se prepara a implementação de um novo regime económico-

financeiro de gestão da água, e com ele uma nova política de preços (alínea i), a restrição das 

dotações de água, embora com um reduzido nível de regulação, corresponde ao tipo de medidas de 

gestão da procura que é praticado desde há muito tempo (alínea ii). Assim, é no terceiro tipo de 

medidas (realocação de água entre diferentes utilizadores) que reside o aspecto mais inovador a 

aplicar. Neste âmbito, importa referir que o novo contexto legislativo que emana da Lei da Água e 

da DQA prevê a possibilidade de transferência dos direitos de exploração da água entre diferentes 

utilizadores, desde que, em caso de Seca, seja seguida a ordem de prioridades de uso definida na Lei 

geral. 

Esta transferência pode ser permanente, no âmbito da existência de mercados de água, ou 

temporária, geralmente sob a forma de bancos de água ou de contractos optativos. Estes últimos 

funcionam como facilitadores temporários das transferências de água entre utilizadores; se passam a 

operar de forma permanente (ou quase), então está-se perante mercados de água, com implicações a 

nível de impactos e do quadro estratégico global de gestão da água e da sua escassez. 

Adicionalmente, os bancos de águas são um mecanismo de governância da água (e portanto de 

participação dos utilizadores no processo de tomada de decisões), e não de gestão ou regulação 

económica, com uma estrutura adaptável às circunstâncias e objectivos do momento. 

4.1.2. A Política Europeia para a Escassez de Água e as 

Secas 

Todos os três pilares abordados na análise anterior da DQA (tarifário ou regulação 

económica, monitorização integrada e permanente, e gestão da procura) estão contemplados de 

forma explícita na Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o 

desafio da Escassez de Água e das Secas na União Europeia (CCE, 2007b), apresentada a 18 de 

Julho de 2007 (sob a alçada da Presidência Portuguesa da União Europeia). 

Esta Comunicação, assim como a estratégia política que a fundamenta, resulta em primeiro 

lugar da crescente severidade dos impactos económicos, sociais e ambientais dos eventos de Seca 

que ocorreram mais recentemente na UE, cujas instituições foram sofrendo uma crescente pressão 

no sentido de promover uma política europeia comum sobre as Secas e a escassez de água. Mas em 

segundo lugar, a Comunicação é também o resultado das insuficiências da DQA nesta matéria, o que 

conduziu alguns Estados-membros da Europa mediterrânica a solicitar à Comissão Europeia uma 

abordagem política e estratégica comum sobre Escassez de Água e Secas. 
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Muitos analistas políticos têm considerado que esta política de Secas surge em grande parte 

como contrapeso ou compensação aos países do Sul, em face da directiva sobre cheias aprovada em 

2007 (PEC-UE, 2007), promovida pelos países da Europa do Norte e central (com destaque 

assumido pela Alemanha). A maior parte destes países tem mostrado uma forte resistência à 

aprovação duma política comum nesta área, baseados no argumento de que muitos dos problemas 

que os países do Sul enfrentam se prendem sobretudo com uma gestão deficiente da água, e não 

com a sua escassez ou com a ocorrência de Secas. De facto, os países do Sul são aqueles em que a 

diferença entre os valores do tarifário de água e os da recuperação de custos se encontram mais 

distantes, conforme ilustrado pela Figura IV-10. 

 

 

Figura IV-10. Comparativo das Tarifas de Água Actuais (TAA) e da Recuperação Completa 

de Custos (RCC) entre diferentes países da UE (CABRERA MARCET et al., 2002) 

Esta Figura mostra a percentagem das Tarifas de Água Actuais (TAA) e a Recuperação 

Completa de Custos (RCC), relacionados com os ingressos médios familiares. Como pode 

comprovar-se, a tarifa média da água em Portugal representa cerca de 0.5% sobre o total dos 

ingressos médios familiares. Os preços deveriam ser multiplicados por mais de cinco para atingirem 

a recuperação completa de custos preconizada pela DQA (artigo 9º), situação que se repete, embora 

com menor gravidade, em Espanha e na Grécia, e ao contrário da situação próxima do equilíbrio 

que se verifica em países como a França, o Reino Unido, a Alemanha ou a Dinamarca. O paradoxo é 

de facto evidente: países com uma escassez mais elevada apresentam sinais evidentes de menor 

eficiência na gestão dos recursos hídricos. 
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Apesar desta confrontação política regional, a Comissão não deixou de avançar na promoção 

de uma estratégia política comum, apostando nos últimos anos no desenvolvimento de um exaustivo 

estudo técnico. Este trabalho resulta em larga medida da pressão exercida por diversos actores 

sociais sobre as instituições da União Europeia, no sentido de ser criada uma estratégia política 

específica para a gestão do risco de Seca, articulando estratégias sectoriais dispersas e evitando as 

políticas e acções avulsas e reactivas actuais. 

Entre os principais documentos estratégicos produzidos, que terão fundamentado e 

contribuído para o lançamento dessa estratégia política comum, realça-se o relatório ambiental nº 21 

da Agência Europeia de Ambiente (EEA, 2001), que já expressava preocupação face à gestão 

reactiva e de crise dominante, sublinhando a necessidade de se estabelecerem critérios consistentes 

de identificação das Secas, de forma a permitir uma resposta atempada e preventiva dos sistemas. 

Três anos depois é publicado um documento de discussão intitulado “Para uma Política 

Europeia de Seca” (EURAQUA, 2004), produzido pela rede EurAqua, a qual congrega várias 

entidades europeias dedicadas à investigação na área dos recursos hídricos. Este documento reflecte 

sobre as limitações da actual abordagem às Secas no espaço comunitário, enquanto risco natural que 

está em grande parte ausente das estratégias e políticas definidas para os principais sectores afectados 

(agricultura e florestas, energia e transportes, turismo, saúde, biodiversidade, conflitos internos e 

ajuda externa ao desenvolvimento). Do mesmo modo, o documento refere as limitações da 

Directiva-Quadro da Água (as quais foram abordadas no ponto anterior deste trabalho), e aponta 

algumas direcções para assegurar uma gestão eficaz do risco de Seca. 

Segundo a rede EurAqua, esta gestão passaria pela criação de uma Rede Europeia da Seca, 

incumbida de recolher e organizar a informação hidro-meteorológica de base, e transformá-la em 

produtos de apoio à decisão à escala europeia. A Rede deveria ser participada por representantes dos 

principais sectores afectados, apostar em acções educativas e de participação pública, e promover a 

investigação em áreas-chave por forma a colmatar as actuais lacunas de conhecimento. 

Outro documento a destacar pelo seu peso político foi o Relatório sobre Secas do Fundo 

Mundial para a Vida Selvagem (WWF, 2006), publicado na sequência da Seca de 2004-06, a qual teve 

impactos severos e uma forte projecção mediática em vários países da UE (designadamente em 

Portugal, Espanha, França, Itália e Reino Unido). O relatório advoga igualmente a insustentabilidade 

do paradigma hidráulico dominante, baseado no aumento da oferta, assim como da abordagem 

reactiva ao desastre, baseada em soluções ad-hoc de emergência e em compensações financeiras, 

estratégias que continuam a prevalecer sobre uma gestão integrada e sustentável da água. Em 

contrapartida, a organização propõe uma abordagem baseada na gestão da procura, no uso eficiente 
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da água, e numa gestão integrada e sustentável dos sistemas de captação e distribuição de recursos 

hídricos. 

Também em Portugal tem sido crescente a tomada de posições e a pressão política no 

sentido da gestão do risco de Seca, baseada na prevenção, planeamento, e mitigação de impactos, 

por oposição à gestão de crise reactiva dominante, como espelha a opinião do Presidente do INAG, 

no rescaldo da Seca de 2004-06: 

“A experiência (…) tornou evidente ser necessário e oportuno avançar mais rapidamente 

com medidas enquadradoras mais abrangentes e aplicáveis à diversidade de situações. É neste 

sentido que foi aprovado o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, (…) criado um 

Secretariado Técnico de apoio à Convenção (de Albufeira), (…) e está em curso a reestruturação da 

Comissão de Gestão de Albufeiras, que terá como atribuições identificar as situações de risco, 

coordenar o planeamento de grandes albufeiras, de forma a harmonizar os interesses dos vários 

utilizadores com base em programas de exploração, e com competências para definir as medidas 

necessárias à mitigação ou minimização destes riscos” (APRH, 2006, p.2). 

No plano técnico, o INAG estuda actualmente (2008) a possibilidade de criar um sistema de 

previsão e monitorização, que constitua uma ferramenta de apoio à decisão e gestão em tempo real 

dos recursos, medidas e competências envolvidas na gestão do risco de Seca. 

A acompanhar esta mudança paradigmática, surge em 2003 a primeira iniciativa política 

europeia que chegou ao conhecimento público, da responsabilidade dos Directores da Água102, que 

criaram um Grupo de Especialistas em Secas e Escassez de Água. Baseados no trabalho deste grupo, 

e pressionados pela intensa Seca que entre 2004 e 2006 afectou Portugal, Espanha, França e Itália, 

um conjunto de países (liderado por Espanha e França) requereu formalmente à Comissão Europeia 

(CE) que iniciasse uma Acção Europeia no Domínio das Secas e da Escassez de Água, durante o 

Conselho de Ministros do Ambiente realizado em Março de 2006. A Comissão concordou em 

analisar o pedido, e apresentou em Junho um primeiro relatório baseado na informação previamente 

disponível, que propunha o reforço do diagnóstico e a planificação de acções futuras a serem 

tomadas pela UE. Em paralelo, um Grupo de Trabalho do Mediterrâneo (constituído no âmbito da 

Iniciativa MED-UE da Água) estava incumbido de produzir um relatório temático com base nas 

especificidades e exemplos regionais. 

O trabalho entretanto desenvolvido pelo Grupo de Especialistas foi dividido em duas 

componentes principais: 

                                                 
102 - Grupo de responsáveis políticos de cada país da UE pelos assuntos da água, os quais diferem fortemente no tipo e 
hierarquia do cargo que assumem. 
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• Um relatório interino com base na informação disponível sobre os impactos das Secas e escassez 

de água, discutido com os Directores da Água em Novembro de 2006, e actualizado em Junho 

de 2007 (EC, 2007); 

• A identificação de assuntos pendentes relacionados com o processo de implementação da DQA, 

tais como os critérios para a atribuição do regime de excepção, ou os diversos planos de gestão 

de Seca em vigor nos Estados-membros. 

Com a aprovação da Comunicação sobre Escassez de Água e Secas, consagra-se (embora 

sem valor legal obrigatório) a seguinte hierarquia de prioridades na política da água: 

• Redução de perdas nos sistemas de captação e distribuição 

• Actualização do tarifário para garantir a recuperação de custos 

• Reutilização de águas residuais 

• Uso eficiente em todos os sectores 

Assim, só se aceita a construção de novas infraestruturas após estarem esgotadas as opções 

anteriores. Apesar de não ser obrigatório o cumprimento desta orientação, a Comissão pode basear-

se nela para, por exemplo, recusar o financiamento de novas infraestruturas propostas pelos 

Estados-membros, o que pode (sobretudo nos países menos desenvolvidos como Portugal) 

inviabilizar essa opção, forçando a aposta nas acções prioritárias definidas. 

Apesar de não ter, para já, evoluído no sentido de fazer aprovar uma Directiva, o 

desenvolvimento dos trabalhos técnicos indica que a Comissão se prepara para reforçar a política 

comum nesta matéria. Assim, embora a Comunicação seja actualmente apenas um documento 

orientador, ela define as orientações políticas para as acções futuras no que diz respeito à escassez de 

água e às Secas, entre as quais se destacam: 

� Fixação de um preço justo para a água 

Implementar, a nível nacional e até 2010, uma tarifação da água baseada numa avaliação 

económica coerente das utilizações da água e do valor da água, com incentivos à sua utilização 

eficiente, e uma contribuição adequada das diferentes utilizações da água para a recuperação dos 

custos dos serviços hídricos, em conformidade com os requisitos da DQA. 

� Atribuição mais eficiente da água e dos respectivos financiamentos 

Assegurar a aplicação rigorosa da Directiva sobre Avaliação Ambiental Estratégica em todos 

os sectores económicos, e incentivar os Estados-membros a identificar as bacias hidrográficas 

sujeitas quase permanentemente a stress hídrico ou a escassez de água. Determinar, no contexto das 
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políticas de desenvolvimento regional e rural, se é necessário avançar mais no que diz respeito às 

condições ambientais relacionadas com uma efectiva gestão da água, previamente a serem 

concedidos quaisquer apoios a infraestruturas ou equipamentos adicionais de abastecimento de água. 

� Melhoria da gestão do risco de Seca 

Promover o desenvolvimento de planos de gestão do risco de Seca nas bacias hidrográficas 

relevantes, de acordo com o disposto no número 5 do Artigo 13 da DQA, com base em 

recomendações técnicas comuns (limiares, níveis de alerta, cartografia específica), bem como o 

desenvolvimento de um observatório e de um sistema de alerta precoce sobre Secas, baseado na 

integração e monitorização permanente da informação relevante a diferentes escalas espaciais e 

temporais. Esta orientação inclui ainda a optimização da utilização do Fundo de Solidariedade da 

UE e do Mecanismo Comunitário de Protecção Civil, passando a considerar a sua utilização em caso 

de situações de emergência causadas por Secas. 

� Consideração de infraestruturas adicionais de abastecimento de água 

Este tipo de medidas só é considerado nos casos em que a procura excede a oferta, mesmo 

após todas as medidas preventivas disponíveis terem sido postas em prática, e tendo em conta a 

relação custo-benefício do investimento a realizar. 

� Promoção de tecnologias e práticas de utilização eficiente da água 

Neste âmbito é incentivada a poupança e uso eficiente da água, nomeadamente através da 

redução de perdas nos sistemas de distribuição e abastecimento, e da reutilização de águas residuais. 

� Promoção de uma cultura de poupança de água na Europa 

Explorar, a nível da UE e em conjunto com a Aliança Europeia para a Responsabilidade 

Social das Empresas, a possibilidade de criar uma iniciativa do tipo "aliança" sobre a utilização 

eficiente da água, incentivar a inclusão de regras de certificação de qualidade, e explorar a 

possibilidade de alargar sistemas existentes de rotulagem da UE, sempre que adequado, a fim de 

promover dispositivos hídricos eficientes e produtos de baixo consumo hídrico. 

� Aprofundamento dos conhecimentos e melhor recolha de dados 

Desenvolvimento de um sistema de informação sobre a escassez de água e as Secas na 

Europa (no âmbito do sistema WISE103), com base na integração e consistência da informação de 

base a nível europeu, e promoção de oportunidades em matéria de investigação e desenvolvimento 

tecnológico. 

                                                 
103 - Water Information System for Europe (http://water.europa.eu/).  
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A Comunicação é um dos dois pilares da estratégia política conduzida pela Comissão para 

abordar esta temática, sendo o outro o Fórum das Partes (Stakeholder Forum), lançado no início de 

2007 e em que participam diversas entidades ligadas à gestão e utilização da água na UE. No 

entanto, este Fórum foi convocado por convite directo da Comissão às entidades, e peca por isso 

pela representatividade distorcida e condicionada dos diversos agentes e partes interessadas. 

No plano técnico, a estratégia da Comissão assenta em dois módulos: o primeiro diz respeito 

à elaboração dos relatórios, incluindo o processo de avaliação da situação na UE, que esteve na base 

da elaboração da Comunicação; o segundo módulo refere-se à ligação desta área temática de 

trabalho com a DQA, e com os restantes grupos de trabalho especializados, criados no âmbito da 

Estratégia de Implementação Comum (agricultura, isenções, alterações climáticas, recursos 

subterrâneos). 

Para além de eventuais relatórios de actualização e seguimento, o Grupo de Trabalho em 

Escassez de Água e Secas procura actualmente identificar as metodologias mais apropriadas à 

definição de limiares e cartografia do risco de Seca, no contexto das directrizes para a elaboração de 

Planos de Seca104 (os quais podem complementar os PGBH’s ao abrigo do artigo 13.5 da DQA). 

Adicionalmente, o Grupo deve avançar em 2008 com o estabelecimento de indicadores comuns de 

monitorização e avaliação da Seca, e com a avaliação de opções alternativas de oferta de água (como 

a dessalinização) culminando na apresentação de um conjunto de recomendações específicas no final 

do ano. Nos anos subsequentes, o Grupo propõe-se a implementar os Planos de Seca (2009), aplicar 

os novos regimes de tarifários (2010), e implementar um sistema de alerta e um Observatório 

Europeu da Seca (2012). 

4.2. Desafios e obstáculos ao planeamento e gestão do 

risco de Seca no Algarve 

Apesar do actual quadro político europeu, conforme descrito, ser favorável a uma efectiva 

gestão do risco de Seca, a sua implementação no Algarve está condicionada pelo contexto regional 

específico que enforma a política de gestão da água e da sua escassez no território, fundamental e 

                                                 
104 - Directrizes apresentadas na reunião dos Directores da Água da UE realizada em Lisboa, em Novembro de 2007. 
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distintivamente a três níveis: Institucional, Planeamento, e Operacional. Estas três esferas da gestão 

da água e do risco de Seca são em seguida analisadas à luz das principais lacunas e problemas 

identificados anteriormente no presente estudo, perspectivando a sua colmatação e resolução, com 

base na investigação mais recente conduzida nestas áreas, na experiência regional acumulada ao 

longo das últimas décadas e eventos, e nos recursos instrumentais e institucionais disponíveis. 

4.2.1. Nível institucional 

O actual quadro de gestão da água caracteriza-se por uma elevada incerteza e complexidade, 

resultado das múltiplas interacções dinâmicas entre os processos atmosféricos, hidrológicos, e 

ecológicos que definem a oferta de água num determinado território, e entre estes e os sistemas 

económicos, sociais e institucionais que estabelecem a procura e efectivam a ligação entre estas duas 

componentes. O conceito de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH) tem sido utilizado 

como fórmula privilegiada para abordar essa complexidade, constituindo aliás a base de 

fundamentação teórica da DQA. As dificuldades na transição de uma gestão técnica e unidisciplinar, 

que caracterizou a gestão da água na Europa ao longo do século XX, para a GIRH que se advoga 

neste início do século XXI (Quadro IV-20), levaram as próprias instituições europeias a conceber 

um mecanismo de apoio à transição – a Estratégia Comum de Implementação (CIS, Common 

Implementation Strategy105). 

A importância desta fase de transição é sublinhada no trabalho de ROTMANS et al. (2001), 

que introduz o conceito e a teoria de gestão da transição, e no trabalho de VAN DER BRUGGE e 

ROTMANS (2007), em que os autores apontam algumas insuficiências no processo europeu de 

transição, nomeadamente ao nível da gestão quantitativa dos recursos, e da falta de inovação nos 

processos institucionais conducentes a uma efectiva GIRH. 

De facto, a estrutura institucional a partir da qual as partes interessadas operam pode estar 

melhor ou pior adaptada às exigências de uma efectiva gestão do risco de Seca. Conceptualmente, 

existem vários estudos que abordam a problemática da optimização institucional, entre os quais se 

destaca o trabalho de POLSKY e CASH (2005), em que os autores identificam e descrevem as 

principais características e especificidades institucionais necessárias a uma gestão efectiva e eficaz do 

risco de Seca. Neste estudo é proposto que, tendo em conta a multiplicidade de sectores, disciplinas, 

escalas espaciais e temporais abrangidas pelos impactos das Secas, e a existência de limites e barreiras 

                                                 
105 - http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/pdf/report.pdf  
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que as compartimentam, seja atribuído a uma ou várias instituições a função de gestão desses limites. 

Actuando como intermediárias entre diferentes “compartimentos”, estas instituições fornecem 

importantes serviços de mediação, tradução, concertação e colaboração, possibilitando um certo 

nível de integração sectorial, disciplinar, espacial e temporal. Para que esse papel seja 

convenientemente desempenhado, resulta imprescindível que se cumpram três requisitos 

qualitativos: relevância (em termos da utilidade e validade da informação produzida para os decisores 

e utilizadores), credibilidade (com base no rigor técnico e científico da sua acção, ou da avaliação 

externa), e legitimidade (em termos da capacidade de integração, justeza e equidade perante as várias 

partes envolvidas). 

 

Quadro IV-20. Diferenciação entre a gestão da água dominante na Europa do século XX e a 

preconizada pela DQA para o século XXI (adaptado de VAN DER BRUGGE e 

ROTMANS, 2007)* 

Componente Séc. XX Séc. XXI 

Percepção do problema Singular Plural 

Perspectiva de gestão Resolução de problemas Antecipação de problemas 

Escala Local Sistémica 

Âmbito das soluções Tecnológico Planeamento espacial 

Estratégia Aumento da oferta Gestão oferta/procura 

Abordagem Planeamento Processual 

Competências Disciplinares (engenharia) Interdisciplinares (geografia, engenharia, 
biologia, economia,...) 

Organização institucional Hierárquica, topo → base Em rede, participativa 

* As diferenças apontadas são simplificadas e dicotomizadas tendo em vista uma maior clareza na leitura do Quadro; 

uma conceptualização mais apropriada teria de se basear em escalas analíticas contínuas. 

 

No caso específico do Algarve (e, genericamente, de Portugal), não existe de facto qualquer 

instituição com esta capacidade intermediária e mediadora, apesar do papel legalmente outorgado ao 

INAG enquanto Autoridade Nacional da Água. Foi em parte como consequência deste “vazio” que 

foi constituída a Comissão para a Seca 2005, cujo papel fundamental foi de facto a gestão das 

barreiras existentes, em termos semelhantes aos descritos por POLSKY e CASH (2005), e 

cumprindo, pelo menos parcialmente, os três requisitos de eficácia apontados pelos autores: i) 

relevância, através da produção e comunicação regular de relatórios integrando informação sectorial 
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dispersa; ii) credibilidade, através do envolvimento das entidades competentes nas diversas matérias; 

iii) legitimidade, pela capacidade de conciliação entre as partes interessadas. 

Outro trabalho a destacar neste âmbito institucional é o de BOTTERILL (2005), em que a 

autora apresenta um caso de estudo australiano, que visa a identificação de constrangimentos 

institucionais e políticos na resposta aos impactos das Secas, os quais se aplicam de forma notável à 

realidade do Algarve. Segundo a autora, todas as democracias liberais baseadas na economia de 

mercado (como Portugal) deverão enfrentar importantes desafios no caminho para uma política de 

gestão do risco de Seca efectiva, equitativa, e sustentável. De facto, a História recente tem 

demonstrado que existe uma considerável pressão sobre os Governos para actuarem durante os 

períodos de Seca, no sentido de adaptar e facilitar os mecanismos legais instituídos, o que resulta 

frequentemente em alterações ad-hoc às políticas em vigor, inconsistentes com os princípios 

fundamentais de auto-confiança (self-reliance), gestão do risco, e aceitação da Seca como parte 

integrante do clima (BOTERILL, 2005). Os principais desafios apontados neste trabalho, e que 

podem de forma pertinente ser transpostos para o presente caso de estudo, são apontados em 

seguida. 

� Politização da definição de Seca e do processo de declaração 

Deve ser utilizada uma definição baseada em critérios científicos das circunstâncias 

excepcionais que conduzem à declaração da situação de Seca, a qual deve ser considerada justa e 

equitativa, por forma a poder ser aceitável para as partes interessadas, reduzindo assim a pressão 

para que as regras sejam alteradas uma vez estabelecida institucionalmente essa mesma definição. 

Actualmente em Portugal, os critérios utilizados não só são subjectivos e arbitrários, como 

são aplicados à escala nacional, o que não se adequa bem à forte diferenciação geográfica regional do 

País. Estes problemas de fronteira, relacionados com a definição espacial da área abrangida pela 

declaração, sujeitam o processo a fortes pressões políticas, as quais, segundo BOTERILL (2005), 

apenas poderiam ser evitadas utilizando a declaração individual com base cadastral. Ora para além da 

difícil operacionalização deste método no Algarve, devido ao tipo de regime fundiário e à 

inexistência de um cadastro predial utilizável, este tipo de abordagem pode levantar questões de 

equidade, particularmente na distinção entre condições resultantes de uma Seca agronómica e as 

resultantes de problemas de gestão106. 

                                                 
106 - Além de que obriga a que cada proprietário apresente o seu caso, o que é manifestamente difícil tendo em conta a 
realidade social dos proprietários rurais algarvios, a maior parte dos quais com baixas qualificações, e uma capacidade 
limitada de expôr de forma rigorosa a sua situação, ou até de reivindicar os seus direitos consagrados. 
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O mesmo tipo de problemas surge quando se demarcam fronteiras regionais entre critérios 

distintos, nomeadamente nas áreas limítrofes, o que tem contribuído para que o poder político não 

assuma as diferenças regionais existentes. 

� Previdência e segurança social 

Um dos maiores obstáculos ao fim das declarações de Seca (calamidade ou emergência) é o 

seu papel central na garantia de rendimento aos agricultores e suas famílias em condições 

excepcionais de Seca (nomeadamente por via dos seguros agrícolas e das ajudas de emergência). O 

reconhecimento do direito a esse rendimento complementar também pode ser bastante difícil, 

nomeadamente entre pessoas auto-empregadas e entre as que auferem baixos rendimentos mas 

possuem bens de valor, sendo ambos os casos muito comuns entre os agricultores da região algarvia. 

Além disso, este rendimento pode mascarar problemas estruturais e atrasar o seu ajustamento e 

adaptação, tornando-se um subsídio que tende a aumentar a dependência do Estado e, em última 

análise, a vulnerabilidade ao risco de Seca. 

� Alterações de políticas durante a Seca 

Embora sejam comuns, estas alterações significam que o processo político está a decorrer 

num contexto de dificuldade e crise, em que os decisores políticos procuram valorizar a sua 

intervenção. Tal contexto não conduz à racionalização do processo político, embora a existência da 

Seca possa ajudar a focar as atenções dos decisores nas medidas de resposta e prevenção dos seus 

efeitos. 

No Algarve, estas alterações surgem em grande parte como resultado da ausência de planos 

específicos de gestão do risco de Seca, sendo a resposta da sociedade conduzida de forma reactiva 

em função dos impactos verificados. 

� Custo e equidade 

Os elevados custos que resultam das medidas de auxílio e resposta levantam questões de 

equidade não apenas entre agricultores, mas também entre os agricultores e outros grupos sociais (e 

especialmente aqueles que se ocupam noutras actividades económicas com fins lucrativos), os quais 

não têm acesso a este tipo de ajudas quando o seu rendimento diminui (HEATHCOTE, 1973). 

Da mesma forma, o tarifário actualmente existente no Algarve comporta significativas 

insuficiências ao nível da equidade, que vão para além das diferenças intra-regionais. De facto, o 

preço da água é definido pelas Câmaras ou entidades gestoras municipais, no caso do abastecimento 

urbano (regulado pelo IRAR), e pelas associações de regantes no caso do regadio (regulado pelo 

IDRHa), sendo quase sempre um preço subsidiado, de teor mais político que económico. Ora se no 

primeiro caso, quase todos os contribuintes (mas não todos, o que importa sublinhar) são 
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igualmente utilizadores do sistema de abastecimento urbano, já no regadio é o conjunto dos 

contribuintes que subsidia desta forma indirecta uma actividade económica produtiva (CABRERA, 

2008). 

� Complexidade e conciliação de interesses 

A diversidade dos impactos da Seca sobre diferentes sectores de actividade, grupos sociais, e 

componentes dos ecossistemas, dificulta em muito a implementação de uma política única para a 

gestão do risco de Seca. Tal como referido anteriormente, um instrumento político que visa prestar 

assistência social pode inadvertidamente minar os necessários ajustamentos estruturais, assim como 

instrumentos económicos como os subsídios à alimentação do gado (baseados no volume de 

transacções) podem diminuir o ritmo com que os agricultores libertam as suas propriedades de gado 

quando a Seca se instala, o que pode resultar em perdas económicas acrescidas e danos ambientais. 

Este é um dos maiores desafios que os actuais decisores políticos nestas matérias enfrentam: como 

optimizar o balanço entre diferentes valores em conflito (como os atrás exemplificados), e 

implementar uma efectiva governância da água, que integre as perspectivas e interesses de todos os 

seus utilizadores. 

 

No caso do Algarve, existem ainda dois outros factores fundamentais a ter em conta, para 

aumentar a capacidade institucional de planear e gerir de forma eficaz o risco de Seca: a participação 

pública, e a autonomia política regional. 

A participação pública constitui uma das bases essenciais da DQA e um elemento 

fundamental para a sua implementação efectiva. Acontece que, ao contrário das definições de 

parâmetros ecológicos, a DQA transmite uma indicação demasiado genérica sobre a participação 

activa dos cidadãos, maioritariamente baseada na informação e consulta e com muito poucas 

indicações metodológicas (STEYAERT e OLIVIER, 2007). Isso tem levado a grandes disparidades 

ao nível dos Estados membros da UE, sendo que em alguns deles, como em Portugal, a participação 

acaba por cumprir apenas um ritual de legitimação das políticas definidas por especialistas, em vez 

de se tentarem obter compromissos sérios dos agentes sociais através de um processo de mudança 

da sua compreensão e das suas práticas em relação aos problemas de gestão da água. Assim, em vez 

de uma participação pública efectiva e eficaz, está-se perante uma simples estratégia de comunicação 

por parte dos decisores. 

Por último, e tal como está patente ao longo deste Capítulo, a falta de autonomia política 

regional significa que grande parte da capacidade de decisão e aplicação de medidas de gestão do 

risco de Seca no Algarve, resulta da aplicação de políticas de âmbito nacional e/ou europeu, que em 
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muitos casos estão mal adaptadas às especificidades e condicionalismos regionais. Adicionalmente, 

as próprias instituições regionais carecem de meios, funções e responsabilidades que lhes permitam 

fazer face a esses desafios. A falta de verticalidade sectorial no território dificulta em muito a 

integração entre diagnóstico, acção, e avaliação, e retira parcialmente a legitimidade que uma efectiva 

representação política e uma participação pública de base regional concederiam. 

4.2.2. Nível de planeamento 

A ausência de critérios claros de articulação entre os diversos instrumentos de planeamento 

de recursos hídricos, afecta gravemente a efectividade do sistema jurídico criado. “Existe uma teia 

relativamente complexa de instrumentos de planeamento da competência de instituições diversas, o 

que (…) pode dificultar a gestão racional da actividade administrativa e a prossecução dos objectivos 

do sistema (…). A natureza jurídica, objecto e âmbito de aplicação de cada um dos planos, assim 

como a articulação entre muitos deste instrumentos (…) é deficiente e não encontra uma resposta 

satisfatória no actual regime de planeamento de recursos hídricos” (SENDIM et al., 2004, p. 2.22). 

Na obra atrás mencionada, os autores sistematizam ainda um conjunto de “patologias” 

consideradas estruturais, e que enfraquecem o modelo instrumental do actual direito de gestão da 

água em Portugal, entre as quais se destacam: 

• O défice de execução do direito da água, expressão da ineficácia de uma pretensão juridico-

política de teor ideológico e pouco pragmática; 

• A indeterminação do sistema jurídico, nomeadamente em termos de modelos de decisão 

imprecisos e imprevisíveis, que resultam na falta de clarificação das regras e do papel de cada um 

dos agentes abrangidos; 

• A incapacidade comunicativa do direito de protecção da água, e a incapacidade de apreensão de 

muitos dos seus agentes, por via de um deficiente tratamento e gestão da informação relevante; 

• A escassa utilização de mecanismos de regulamentação indirecta e de instrumentos auto-

organizativos que estimulem a auto-reflexividade do sistema; 

• O défice acentuado de responsabilização e participação dos cidadãos, o que os incapacita face às 

disfunções do sistema. 

De facto, ao nível do planeamento e em função da análise apresentada ao longo deste 

estudo, podem desde logo ser enunciados alguns princípios gerais que importa introduzir no 

planeamento regional de recursos hídricos, no âmbito de uma efectiva gestão do risco de Seca: 
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• Abandonar a prática tradicional de planificação maximalista da água, com base em anos 

“normais”, devido a uma certa prepotência tecnológica e assunção de certezas que não se 

coaduna com a gestão do risco, que é por definição a gestão da incerteza e a assunção do 

princípio da precaução; 

• Assumir as tendências recessivas das séries estatísticas de caudais e escoamento, e deixar de 

utilizar a precipitação como elemento-base único do planeamento hidrológico; 

• Introduzir a planificação plurianual e integrada da gestão dos recursos disponíveis (oferta) e dos 

consumos estimados (procura). 

Adicionalmente, tendo em conta que grande parte da planificação hidrológica assenta em 

informação proveniente das redes de monitorização de recursos hídricos, deve à partida ser 

garantida a sua operacionalização em função de objectivos específicos relativos à gestão do risco de 

Seca. Ora, apesar das redes de monitorização actualmente existentes (da responsabilidade do IM e 

do INAG) fornecerem informação climatológica e hidrológica essencial à monitorização de Secas 

(com um nível de qualidade que até se pode considerar adequado, nomeadamente a nível de recolha 

e disponibilização dos dados, densidade das redes, e controlo instrumental), nenhuma delas funciona 

como rede de observação das Secas – isto é, a partir delas não se produz uma informação sistemática 

sobre as anomalias da precipitação, do escoamento ou do armazenamento, pelo que não constituem 

ferramentas de apoio à decisão quer para os gestores quer para os utilizadores (PEREIRA, 2006). 

No caso da rede do INAG, apesar de fornecer publicamente (através da Internet) a informação 

recolhida, reduziu o número de séries longas utilizáveis no cálculo de índices como o SPI, quando a 

partir de 2000 as estações clássicas foram sendo substituídas por estações automáticas. A rede do IM 

só proporciona essa informação a custos elevados e com excessiva demora, sendo que nenhuma das 

duas fornece informação em tempo real sobre variáveis de gestão, ou informação produzida por 

modelos de apoio à decisão. Nestas condições, fica bastante dificultada a instalação de sistemas 

permanentes de monitorização e alerta de Secas, conforme preconizada por diversos estudos e 

autores ao longo dos últimos anos (ROSSI, 2003). 

Por último, ressalva-se que a avaliação atrás apresentada da gestão do risco de Seca no 

Algarve aponta para uma forte dispersão e falta de coordenação entre políticas, sectores de 

actividade, e instituições da região, apesar da articulação pontual imposta em 2005 pelas condições 

extremas de Seca verificadas. Uma efectiva gestão do risco de Seca exige uma articulação mais 

operacional entre as diversas e numerosas políticas e instrumentos de planeamento (ver Quadro IV-

11), e pode sugerir a necessidade de implementar um plano regional integrado de gestão da Seca. No 

entanto, mais que criar uma nova figura de planeamento e ordenamento do território, importa 

primordialmente integrar, de forma coerente e eficaz, a exploração dos recursos subterrâneos e 
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superficiais (do lado da oferta), a gestão sectorial dos usos (do lado da procura), e as diversas 

instituições e agentes envolvidos, numa base permanente (NUNES et al., 2006b). 

Tal não invalida a consolidação dessa integração num Plano Regional de Seca, consistente 

com os princípios enunciados na DQA e elaborado em colaboração próxima com as regiões 

hidrográficas vizinhas, quer de Portugal quer de Espanha107. Neste contexto, importa ter em conta a 

revisão da Convenção de Albufeira de 2008, assim como os Planos de Gestão de Bacias 

Hidrográficas a elaborar até 2010. Ambos os instrumentos são analisados detalhadamente em 

seguida, à luz das limitações específicas que ambos colocam, e apesar de ser na integração e 

articulação entre os vários instrumentos que residem alguns dos maiores obstáculos a uma efectiva 

gestão do risco de Seca no Algarve, conforme se apresenta no final deste trabalho. 

4.2.2.a. Convenção de Albufeira 

A aplicação da Convenção da Albufeira resulta em larga medida do trabalho desenvolvido 

pela CADC – Comissão para a Aplicação e Desenvolvimento da Convenção de Albufeira. As 

principais deficiências apontadas ao funcionamento da CADC prendiam-se com o facto de a mesma 

não possuir personalidade jurídica própria, nem um secretariado misto permanente. A segunda 

Conferência das Partes, realizada em Madrid a 19 de Fevereiro de 2008, veio pôr cobro a essas 

lacunas, ao aprovar os estatutos da CADC, a instalação de um Secretariado Permanente, e 

adicionalmente a revisão do regime de caudais. 

No caso da bacia do Guadiana, este regime acabou por ser reformado do anterior sistema 

anual para um sistema de caudais trimestrais (ver atrás Quadro IV-13), baseado numa análise mais 

fina mas igualmente estática, e cujo regime pluviométrico de referência continua a assentar 

unicamente em duas estações meteorológicas (Talavera e Ciudad Real). 

Apesar dos avanços verificados, o grupo de trabalho sobre Regime de Caudais, Secas e 

Situações de Emergência tem mostrado alguma dificuldade em dar cumprimento aos seus 

objectivos, nomeadamente ao nível da uniformização de critérios de declaração de Seca (indicadores, 

limiares e níveis de alerta), e da definição de um programa conjunto de medidas de resposta aos 

impactos das Secas. Este seria tanto mais pertinente quanto o regime de excepção previsto pela 

Convenção para as situações de Seca deixa um certo vazio na gestão conjunta do risco, sendo por 

                                                 
107 - Aliás, as autoridades portuguesas podem retirar importantes ensinamentos da recente experiência espanhola de 
implementação de Planos de Contingência (em aglomerações urbanas com mais de 20 mil habitantes) e Planos Especiais 
de Seca (ao nível das regiões hidrográficas), iniciada em 2006. 
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isso fundamental que se avaliem, de forma integrada e transfronteiriça, os impactos quer das Secas, 

quer das medidas de mitigação e redução de impactos tomadas de ambos os lados da fronteira. 

Em termos gerais, no actual estado de desenvolvimento e aplicação da Convenção, contam-

se entre as principais lacunas a colmatar: 

• a integração das situações de Seca no planeamento conjunto dos recursos; 

• a coordenação dos processos de planificação ao nível das bacias conjuntas (conforme exigido 

pela DQA); 

• a definição dos regimes de caudais ecológicos e permanentes a uma escala temporal contínua; 

• o estabelecimento de mecanismos de informação e participação pública conjunta, inexistentes 

até à data. 

4.2.2.b. Planos de Bacia Hidrográfica 

Os Planos de Bacia Hidrográfica (PBH’s) carecem de uma precisão do seu âmbito jurídico, já 

que, embora elaborados enquanto instrumentos de planeamento programático e estratégico, 

apontam em muitos casos para medidas específicas de regulação (tendencialmente normativas), e 

mesmo para critérios de uso. 

Além deste ponto, são vários os pontos negativos identificados nesta primeira geração de 

Planos de Bacia, os quais importa realçar e levar em conta no âmbito da sua revisão, actualmente em 

curso. Os principais constrangimentos identificados a partir da análise da aplicação dos PBH’s são 

os seguintes: 

• Grande parte do esforço afecto à elaboração dos PBH’s esteve concentrado na caracterização da 

situação de base e diagnóstico, em prejuízo da definição de estratégias e programas de medidas 

adequados; 

• A elaboração dos planos tornou-se na maior parte dos casos um fim em si mesmo, em vez do 

instrumento que deveria constituir, o que se justifica parcialmente pela existência de importantes 

lacunas na informação de base; 

• O seu carácter generalista e a ambiguidade do seu âmbito, entre o plano político de 

enquadramento e o programa técnico de acções, terá em grande parte motivado o desinteresse e 

desconhecimento por parte dos organismos sectoriais da Administração Pública implicados, bem 

como dos principais utilizadores do Plano; 
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• O desinteresse e desconhecimento atrás referidos justificam parcialmente a deficiente articulação 

dos Planos com os restantes instrumentos de ordenamento do território, bem como a fraca 

participação dos utilizadores nos Conselhos de Bacia; 

• Os principais resultados alcançados ao abrigo dos PBH’s prendem-se com as infraestruturas de 

saneamento básico, e estão contemplados noutros instrumentos específicos, nomeadamente no 

PEAASAR; 

• Existem fortes deficiências ao nível do acompanhamento, avaliação e actualização dos Planos, 

por um lado, e por outro ao nível da concretização de muitos dos projectos enunciados, em 

grande parte devido à falta de uma estrutura permanente de planeamento dos recursos hídricos 

ao nível das bacias, bem como à ausência de recursos humanos e financeiros afectos; 

• O conteúdo dos Planos é em muitos casos excessivamente uniformizante, ao tratar o País como 

um todo de forma generalista, esquecendo muitas das especificidades regionais que tanto 

diferenciam internamente Portugal em termos dos recursos hídricos e da sua gestão; 

• A dificuldade em articular a gestão do território da bacia com a gestão sectorial dos diferentes 

usos de água, e a dispersão e conflitualidade institucional entre as diferentes entidades gestoras; 

• Por último, embora seja talvez o ponto mais importante e significativo para o Algarve, esta 

geração de Planos consagra os recursos subterrâneos como origem complementar e de 

emergência108, anulando o princípio preconizado na DQA de utilização integrada dos recursos 

superficiais e subterrâneos, e que esteve inclusive na base da criação de um novo sistema de 

abastecimento urbano assente exclusivamente nos recursos superficiais109. 

Importa no entanto referir também alguns aspectos particularmente positivos que resultaram 

da elaboração dos PBH’s, e que se prendem com a exaustividade e qualidade do diagnóstico, a 

sensibilização dos principais responsáveis, agentes e utilizadores para uma gestão sustentável e 

integrada dos recursos hídricos, e com a definição de algumas normas de enquadramento de 

decisões críticas (como sejam as medidas para protecção de aquíferos em zonas sensíveis, ou a 

utilização de águas residuais em campos de golfe). 

Ao abrigo do novo quadro legal definido pela DQA e pela Lei da Água, irão ser elaborados 

até final de 2009 os novos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH’s), os quais já devem 

                                                 
108 - No caso do PBH das Ribeiras do Algarve, 4ª fase, vol. II, normas regulamentares, artigo 16º. 

109 - Esse sistema constiuiu até à data o segundo maior investimento público na região nas últimas décadas (a seguir às 
Auto-Estradas A2 e A22), a que corresponde todo o sistema de abastecimento urbano actualmente gerido pela AdA 
(cerca de mil milhões de euros). 
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contemplar alguns princípios inovadores face aos anteriores PBH’s, nomeadamente: i) o seu carácter 

normativo obrigatório; ii) a prevalência dos objectivos de qualidade ambiental e ecológica; iii) a 

aplicação dos princípios da recuperação de custos, do poluidor-pagador e do utilizador-pagador; iv) 

a avaliação da viabilidade económica e social das medidas preconizadas; e v) a avaliação estratégica 

ambiental dos Planos (APRH, 2006). 

4.2.2.c. Planos Específicos de Secas 

A complexidade do sistema de planeamento e gestão dos usos da água resulta numa 

multiplicidade de instrumentos sectoriais de planeamento, que na maior parte das vezes se 

sobrepõem nas competências e competem entre si nos recursos, sem garantir uma efectiva 

articulação entre usos, escalas espaciais e escalas temporais de intervenção. Neste contexto, parte da 

solução pode ser igualmente parte do problema: a criação de figuras e instrumentos de planeamento 

específicos para a gestão do risco de Seca (os quais têm já enquadramento jurídico na Lei da Água 

portuguesa, na figura dos Planos Específicos de Gestão de Águas). Por um lado, estes instrumentos 

podem garantir a necessária transversalidade entre o planeamento sectorial, mas por outro podem 

ser apenas mais um conjunto de peças da estrutura de ordenamento territorial, a tornar ainda mais 

complexo todo o sistema de planeamento e utilização da água. 

De qualquer modo, a estrutura de usos existente sugere que possam ser criadas duas figuras 

de planeamento de níveis distintos: 

1. Planos de Gestão do Risco de Seca ao nível da Bacia Hidrográfica, de nível hierárquico 

superior, destinados a enquadrar e integrar as diversas origens e usos de água, e a definir as 

prioridades e critérios de gestão nestas situações excepcionais110; 

2. Planos de Contingência, relativos à operacionalização dos critérios e prioridades definidos 

nos Planos de nível superior, elaborados por cada sistema de uso da água (nomeadamente 

redes de abastecimento urbano e perímetros de rega); estes planos devem incluir uma 

componente de planeamento de emergência para situações críticas111. 

Na construção deste edifício jurídico e consequente elaboração dos planos, é essencial ter em 

conta a priorização de usos definida: em primeiro lugar o abastecimento urbano, depois os usos 

agrários, os industriais, e assim consecutivamente, sendo que apenas após a planificação sectorial 

                                                 
110 - À semelhança dos Planos Especiais de Seca implementados recentemente em Espanha, e com os quais (ao nível da 
bacia do Guadiana) teriam necessariamente de ser articulados. 

111 - À semelhança dos Planos de Emergência de Abastecimento criados em Espanha, para sistemas com mais de 
20.000 consumidores. 
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destes sistemas (que passa a contar com as restrições impostas pelo uso que lhe é superior) é 

possível estruturar um plano territorial. No caso dos dois planos hipotéticos sugeridos atrás, devem 

em primeiro lugar ser elaborados os Planos de Contingência e Emergência para os sistemas de uso, e 

só depois, em função daqueles, os Planos de Gestão do Risco de Seca por Bacia Hidrográfica. 

A eficácia de ambos os figurinos está dependente de duas condições fundamentais: a 

participação pública efectiva na elaboração dos planos, e a definição objectiva de indicadores e 

limiares a partir dos quais se desencadeiam as diversas medidas de resposta. São estes factores que, 

em conjunto, garantem um acordo negocial prévio à ocorrência de um evento, antecipando 

eventuais conflitos e juízos subjectivos, sem a pressão adicional decorrente de uma Seca, quando a 

oferta já não satisfaz toda a procura (GARROTE et al., 2006). 

4.2.3. Nível operacional 

O quadro institucional e de planeamento, abordado nos pontos anteriores do presente 

estudo, enforma e condiciona fortemente as acções e medidas concretas que são tomadas, seja para 

prevenir ou para responder aos impactos causados pelas Secas. Para além das medidas analisadas no 

âmbito da Seca de 2004-06 (ponto 3.3.2, Quadros IV-18 e IV-19), a maior parte das quais pode 

voltar a ser aplicada num evento futuro, existem outras medidas que, embora não tenham sido 

aplicadas naquele evento, já o foram anteriormente, ou então foram ou estão a ser estudadas, 

equacionadas, ou pelo menos referenciadas em trabalhos, estudos, ou fóruns regionais. Para este 

conjunto de medidas, procedeu-se do mesmo modo que face às medidas já aplicadas, classificando-

as de acordo com: i) a sua tipologia, em medidas preventivas (P), mitigadoras (M), adaptativas (A), e 

de crise ou emergência (C); ii) a sua inserção no campo da gestão da procura (GP), do aumento da 

oferta (AO), ou outro (O); iii) o facto de estarem ou não previstas no âmbito do PVAS, conforme 

consta do Quadro IV-21, o qual apresenta a sua síntese classificativa. 

Segue-se uma análise descritiva e crítica de cada uma das medidas, em termos da sua 

aplicabilidade em futuros eventos de Seca. 
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Quadro IV-21. Classificação-resumo das medidas aplicáveis à gestão do risco de Seca no 

Algarve 

Tipologia Aplicação 
2004-06 

Classifi-
cação 

Descrição 

M
ed

id
as

 P
re

ve
nt

iv
as

 

Sim P1, AO Construção de barragens 

Sim P2, AO Realocação espacial (transferências inter-bacias) 

Sim P3, AO* Interligação regional das redes de abastecimento 

Sim P4, GP Reforço da monitorização e estudos aplicados 

Sim P5, O Reforço da coordenação sectorial e institucional 

Sim P6, GP* Condicionamento de novas expansões urbanas e agrícolas (de regadio) 
à garantia de abastecimento 

Não P7, GP Acções educativas para o uso eficiente da água 

Não P8, AO* Aumento da capacidade das redes de distribuição 

Não P9, GP Aumento da cobertura de custos pelos utilizadores 

Não P10, GP Redução de perdas por infiltração e/ou evaporação 

Não P11,AO* Instalação de estações dessalinizadoras 

M
ed

id
as

 M
it

ig
ad

or
as

 

Sim M1, AO Reutilização de águas residuais 

Sim M2, AO Integração de diferentes origens num mesmo sistema 

Sim M3, GP* Incentivos financeiros à poupança  

Sim M4, GP Redução de perdas por fugas e/ou rupturas 

Não M5, O* Seguros agrícolas 

Não M6, GP* Maximização da utilização dos perímetros de rega 

Não M7, GP* Ajudas financeiras à instalação de sistemas domiciliários de utilização 
da água mais eficientes 

Não M8, AO* Recarga artificial de aquíferos 

Não M9, GP Antecipação de avisos hidro-meteorológicos 

Não M10,GP* Estabelecimento de requisitos sectoriais de eficiência 

M
ed

id
as

 A
d
ap

ta
ti

va
s 

Sim A1, GP Campanhas de poupança de água 

Sim A2, AO* Aumento do volume captado nos aquíferos 

Sim A3, GP Restrições nos consumos públicos secundários 

Sim A4, O* Realocação sectorial (entre diferentes utilizadores) 

Não A5, GP Redução da pressão nos sistemas de abastecimento 

Não A6, GP Estabelecimento de quotas entre utilizadores 

Não A7, O* Realocação temporal (temporização programada) 

Não A8, O Eliminação de descargas em ambientes vulneráveis 

Não A9, O Tarifação excepcional de consumos elevados 
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Quadro IV-21 (continuação) 

M
ed

id
as

 d
e 

C
ri

se
 

Sim C1, AO Transporte de água em veículos 

Sim C2, GP Restrições (voluntárias ou não) ao consumo 

Sim C3, O Remoção de biomassa excedente 

Sim C4, GP Reforço da fiscalização e penalizações aplicadas 

Sim C5, O Ajudas e compensações ao sector agrícola 

Não C6, AO Utilização temporária de água com menor qualidade 

Não C7, GP Proibição de usos não essenciais 

Não C8, AO Requisição de águas privadas por interesse público 

Não C9, O Declaração de calamidade pública 

Não C10,AO* Precipitação forçada 

LEGENDA DA CLASSIFICAÇÃO: 

* Medidas não contempladas no PVAS AO – aumento da oferta       GP – gestão da procura     O – outros 

 

P1 – Construção de barragens 

Embora seja uma medida muito popular, a construção deste tipo de infraestruturas acarreta 

elevados custos ambientais e económicos, não resolve eventuais défices estruturais de escassez, e 

passa uma mensagem enganosa para os consumidores. De facto, o aumento da capacidade de 

armazenamento das albufeiras não significa um aumento das disponibilidades, tendo em conta que 

as afluências não aumentam proporcionalmente. No Algarve existe ainda algum potencial de 

regulação das disponibilidades hídricas naturais, pelo que se continua a equacionar a construção de 

novas barragens (como é o caso actualmente da Foupana), apesar das directrizes contrárias que 

emanam da DQA e da Lei da Água. 

P2 – Realocação espacial (transferência entre bacias ou sub-bacias hidrográficas) 

A aplicação futura desta medida tem vindo a ser equacionada por duas vias: a partir da 

albufeira de Santa Clara (no concelho de Odemira, Alentejo) para reforçar o sistema de 

abastecimento público a Barlavento, e a partir da albufeira de Alqueva (no Alentejo oriental) para 

reforçar o sistema de Sotavento. No entanto, ambas contrariam os princípios inscritos na DQA, 

pelo que a sua aplicação enfrenta fortes obstáculos. 

Tipologia Aplicação 
2004-06 

Classifi-
cação 

Descrição 
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P3 – Interligação regional das redes de abastecimento 

A rede de abastecimento urbano está consolidada, mas as várias redes de abastecimento para 

rega poderiam vir a ser conectadas, quer entre si, quer com a primeira, permitindo uma gestão mais 

fina a nível da afectação dos recursos disponíveis. No entanto, esta opção está fortemente limitada 

pela distância que separa os diversos perímetros de rega instalados, e pela diferença na qualidade da 

água exigida para rega e para abastecimento urbano. 

P4 – Reforço da monitorização e estudos aplicados 

Apesar dos esforços e avanços recentes, este é um campo onde ainda existe muito por fazer, 

nomeadamente: i) investigação aplicada às lacunas existentes no actual conhecimento sobre os 

recursos disponíveis; ii) avaliação sistemática de impactos; iii) estabelecimento de um sistema 

integrado permanente de monitorização das Secas. Os exemplos vindos dos países mais avançados 

nesta matéria (Austrália, EUA, Espanha), em muitos casos num contexto hidro-climático 

semelhante, reforçam o papel crucial deste tipo de medidas na gestão do risco de Seca. 

P5 – Reforço da coordenação sectorial e institucional 

Outro campo de acção privilegiado, tendo em conta que a gestão da água continua 

fragmentada entre os seus diversos utilizadores, havendo nomeadamente uma fraca articulação entre 

os dois principais sectores (abastecimento urbano, e regadio), e um muito baixo nível de participação 

pública efectiva. Os bons resultados obtidos em 2005 podem incentivar a um reforço mais eficaz e 

permanente das ligações entre as partes interessadas. 

P6 – Condicionamento de novas expansões urbanas e agrícolas (de regadio) à garantia de 

abastecimento 

Esta medida depende de uma forte intervenção estatal ao nível do planeamento e 

ordenamento do território (que não é uma tradição em Portugal, e ainda menos no Algarve), a qual 

visa, no fundo, condicionar o crescimento da procura à disponibilidade da oferta, de forma a 

garantir a sustentabilidade do abastecimento de água aos novos utilizadores. 

P7 – Acções educativas para o uso eficiente da água 

Esta medida é distinta das campanhas de poupança de água (A1), pois visa uma alteração 

estrutural de comportamentos, através da introdução dos princípios de gestão e uso eficiente da água 

no sistema nacional de ensino, de forma permanente e transversal a todos os sectores da sociedade. 
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P8 – Aumento da capacidade das redes de distribuição 

Esta é uma medida com pouco espaço de implementação a nível dos perímetros de rega 

(fortemente sub-aproveitados), e da rede de abastecimento urbano em alta, recentemente 

implementada e reforçada, mas com algum potencial de aplicação a nível das redes em baixa. 

P9 – Aumento da cobertura de custos pelos utilizadores 

Permite aumentar a sustentabilidade dos sistemas de distribuição e abastecimento de água, 

apesar de não ser uma medida bem vista pelos seus utilizadores. A forte discrepância dos tarifários, 

quer entre sectores quer no seio de cada um deles, exige além disso que se proceda à sua 

harmonização, tendo ambos os aspectos cobertura legal e obrigatoriedade no âmbito da DQA e do 

novo regime juridico-financeiro da Lei da Água, ainda por aprovar112. 

P10 – Redução de perdas por infiltração e/ou evaporação nas redes de distribuição 

Medida relativa sobretudo aos sistemas de regadio, que passa pela utilização de condutas 

subterrâneas, eliminação de fugas, instalação de sistemas de rega sob pressão (aspersão e gota-a-

gota), e outras medidas de modernização e aumento da eficiência das redes de distribuição. Acresce 

que a avaliação da sua eficácia está dependente da instalação de contadores e telemetria. Estão 

previstas (ou em curso) medidas deste tipo nos perímetros de rega do Sotavento, Arade, e Mira. 

P11 – Instalação de estações dessalinizadoras 

Esta é uma medida que foi equacionada durante a Seca de 2004-06 para o Algarve, tendo 

sido abandonada em virtude dos elevados custos de implementação e manutenção (nomeadamente 

energéticos), bem como dos impactos ambientais resultantes do lançamento dos detritos (salmoura) 

no mar. Importa também ter em conta que se trata de um sistema de produção contínua, que apesar 

de oferecer benefícios óbvios na garantia dos abastecimentos, se adapta melhor à base dos diagramas 

de consumo, do que à satisfação dos picos de consumo que caracterizam a procura fortemente 

sazonal do Algarve. Apesar destes condicionalismos, os custos de produção têm vindo 

progressivamente a ser reduzidos, sobretudo por via de avanços tecnológicos nos processos, 

podendo em breve tornar-se uma solução bastante competitiva – o papel fulcral que esta medida 

assumiu no Sul de Espanha desde 2004, pode incentivar uma opção por esta medida num futuro 

próximo. 

                                                 
112 - Actualmente vigora ainda o regime económico e financeiro da utilização do domínio público hídrico, aprovado em 
1994 (MARN, 1994). 
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M1 – Reutilização de águas residuais 

Esta medida tem um significativo potencial de expansão (que foi aliás alvo de um estudo 

específico por parte da CCDRA), embora condicionado pelas possibilidades de ligação entre as 

ETAR’s e os possíveis utilizadores. A sua viabilidade depende fundamentalmente de dois factores: a 

distância e características do espaço que separa a origem (a ETAR) do potencial utilizador, e a 

capacidade da tecnologia de tratamento em cumprir os requisitos de qualidade exigidos pela 

actividade utilizadora – daqui resulta uma maior aplicabilidade à rega, nomeadamente dos golfes e 

espaços verdes públicos. 

M2 – Integração de diferentes origens num mesmo sistema 

É uma questão-chave da actual gestão da água no Algarve, dada a separação entre os 

sistemas de captação e utilização de recursos superficiais e de recursos subterrâneos, além de outras 

origens alternativas (águas residuais, águas dessalinizadas) que possam vir a ser integradas, 

aumentando de forma significativa a garantia de abastecimento. 

M3 – Incentivos financeiras à poupança 

No âmbito do preconizado na DQA, as medidas financeiras podem tornar-se uma das 

principais ferramentas de gestão do risco de Seca, visando simultaneamente os princípios do 

utilizador-pagador e da recuperação de custos. Para além dos tarifários escalonados já existentes, 

pouco se conhece da sua efectiva aplicação, dado que não foi ainda aprovado o novo regime 

económico e financeiro da actual Lei da Água. 

M4 – Redução de perdas por fugas e/ou rupturas nas redes de distribuição 

Medida que passa, entre outras acções, pela reparação de fugas visíveis, instalação de 

contadores e aumento de vigilância dos sistemas. Tendo em conta que, no Algarve, as perdas nas 

redes de abastecimento urbano se estimam em perto de 30%, e nas redes para rega em cerca de 40% 

(COSTA, 2003), esta é uma medida que potencialmente poderia permitir a poupança de mais de 30 

hm³. Importa no entanto ter em conta que é impossível alcançar um nível de perdas nas redes de 

0%, até porque quanto mais baixo for esse nível, maior o custo marginal de redução (o objectivo 

deve portanto ser um nível “aceitável”). 
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M5 – Seguros agrícolas 

Garantem a transferência do risco para um mercado mais vasto, por vezes global, e têm a 

capacidade de absorver pequenas perdas ou danos mais facilmente que pequenos agricultores 

individuais. Em Portugal, e no caso das Secas, a sua aplicação é reduzida e está dependente da 

declaração e aplicação do Fundo de Calamidades, de acordo com a situação verificada em diferentes 

áreas do País (previamente delimitadas), e restringindo-se às culturas de sequeiro – ou seja, o regadio 

é considerada uma forma de segurança, que assenta na garantia de água (apesar desta não ser a 

100%). Neste contexto, o potencial de desenvolvimento e expansão desta medida é bastante 

elevado. 

M6 – Maximização da utilização dos perímetros de rega 

Esta é uma medida que se insere no âmbito da promoção do uso eficiente da água, e que 

passa por reduzir os volumes fornecidos a cada aproveitamento hidroagrícola em função das 

necessidades efectivas das culturas a regar, em regra muito inferiores ao estimado no quadro do 

pleno uso dos perímetros. O seu principal objectivo é, no entanto, rentabilizar as infraestruturas 

criadas e alargar a produção em regadio a um custo marginal reduzido, o que em última análise pode 

levar a um aumento do volume utilizado 

M7 – Ajudas financeiras à instalação de sistemas domiciliários de utilização da água mais 

eficientes 

Medida equacionada no âmbito do PNUEA, mas não aplicada, e que passa pelo apoio dos 

municípios ou entidades gestoras de sistemas de abastecimento, que subvencionam a substituição de 

equipamentos domésticos tradicionais (torneiras, autoclismos, cisternas, etc.) por outros mais 

eficientes. 

M8 – Recarga artificial de aquíferos 

A importância regional dos aquíferos no Algarve sugere que a sua recarga artificial deva ser 

equacionada como medida de gestão a médio prazo, conforme apontam estudos da própria CCDRA 

(REIS, 2007). Neste sentido, têm vindo a ser pesquisadas possíveis localizações que maximizem o 

efeito da medida, nomeadamente sobre o aquífero Querença-Silves. 
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M9 – Antecipação de avisos hidro-meteorológicos 

A sua crescente aplicabilidade deriva do progressivo desenvolvimento de previsões 

meteorológicas sazonais, por um lado, e das possibilidades de tratamento atempado de informação 

hidrológica essencial a uma esclarecida tomada de decisões, nomeadamente por parte dos 

agricultores. 

M10 – Estabelecimento de requisitos sectoriais de eficiência 

Autorização condicional das actividades económicas à utilização de estruturas e 

equipamentos eficientes no uso de água. Esta medida depende no entanto da utilização eficiente 

daqueles, o que não passa apenas pela qualidade dos equipamentos, mas também pelo bom senso 

dos utilizadores. 

 

A1 – Campanhas de poupança de água 

Medida de aplicação comum em períodos de Seca, cujos resultados positivos alcançados em 

2005 permitem antever a sua aplicação reforçada em futuros eventos, dado o elevado potencial de 

poupança existente no sector doméstico. O seu alcance pode no entanto ficar limitado pela sua 

aplicação pontual, exclusivamente em períodos de Seca, o que não contribui para uma redução 

estrutural dos consumos e para o aumento da eficiência no uso doméstico da água (objecto da 

medida P7). 

A2 – Aumento do volume captado nos aquíferos 

Medida tradicional de compensação à oferta reduzida de recursos superficiais, que passa pelo 

reforço e/ou autorizações excepcionais para captação de águas subterrâneas. A sua aplicação no 

Algarve é muito comum, mas o facto de ser decidida enquanto medida excepcional coloca fortes 

limitações ao nível da sustentabilidade dos volumes captados, e da ligação às redes instaladas. 

Acresce que a sua viabilidade pode ser fortemente reduzida em períodos de Seca plurianuais. 

A3 – Restrições nos consumos públicos secundários 

Este tipo de medidas tem duas funções paralelas: uma educativa e de sensibilização, outra de 

redução dos consumos no abastecimento urbano. O facto de se estar perante água potável tem 

sugerido a utilização de origens alternativas no caso dos usos com menor exigência de qualidade. 
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A4 – Realocação sectorial (transferências entre usos) 

Sistema de transferência dos direitos de uso entre diferentes sectores, prevista na nova Lei da 

Água, e cuja formalização legal pode revestir várias formas, nomeadamente os bancos de água, onde 

existe uma autoridade facilitadora, e os contractos optativos, onde se estipulam as diferentes regras 

de opção e afectação dos recursos disponíveis apenas entre as partes. A experiência da Califórnia dos 

bancos de água foi particularmente bem sucedida, devido ao facto da maior parte dos recursos ser 

propriedade de agricultores que não usavam esse direito na totalidade. Já em Espanha, onde estas 

opções só recentemente foram aplicadas, houve muitas críticas à utilização de volumes que deviam 

estar afectos a usos ambientais. 

A5 – Redução da pressão nos sistemas de abastecimento 

Medida comum de redução da procura, que visa garantir o abastecimento normal com a 

disponibilização de um volume inferior. 

A6 – Estabelecimento de quotas entre utilizadores 

Esta medida pode concretizar-se através do estabelecimento de quotas ou de limites 

volumétricos, acordados entre diferentes sectores, ou entre diferentes tipos de utilizadores num 

mesmo sector. Geralmente implica a existência duma entidade mediadora, podendo no entanto ser 

imposta pelo Estado, sem acordo prévio dos utilizadores. 

A7 – Realocação temporal (temporização programada) 

Outra medida de compartimentação dos recursos disponíveis, que se serve das diferenças 

nos timings exigidos por diferentes usos e utilizadores para garantir maior eficiência na distribuição da 

água. Também depende de um compromisso, voluntário ou não, entre os diferentes utilizadores. 

A8 – Eliminação de descargas em ambientes vulneráveis 

Eliminação ou redução de descargas de águas residuais em cursos de água que apresentem 

elevada vulnerabilidade à poluição, mediante a utilização de lagoas de retenção, ou desvio para 

ETAR’s ou outros locais que possam receber essas águas, com suficiente capacidade de diluição ou 

depuração. 

A9 – Tarifação excepcional de consumos elevados 

Medida que passa pelo agravamento do tarifário, nomeadamente para os escalões mais altos 

(quando existem), ou pela criação de novos escalões, de forma a aumentar a parcimónia de uso dos 
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grandes utilizadores. Apesar de ser uma medida financeira, o seu carácter excepcional resulta numa 

aplicabilidade reduzida, tendo em conta a sua difícil aceitação. 

 

C1 – Abastecimento de água por auto-tanque ou outros veículos 

Medida muito comum em situações de Seca, que se concretiza no fornecimento de água 

potável às populações através de auto-tanques ou outras viaturas (noutras regiões litorais, como é o 

caso do Algarve, já foi efectuado o transporte em embarcações), quer em situações de ruptura do 

sistema de abastecimento, quer nos casos de redução da qualidade de água. 

C2 – Restrições (voluntárias ou não) ao consumo 

Pode ser pura e simplesmente a suspensão do abastecimento (em situações de extrema 

gravidade), ou o que é mais comum, a imposição de períodos de abastecimento reduzidos. Esta 

redução, no entanto, só tem resultados efectivos nos sistemas de abastecimento quando aplicada 

com severidade, o que dificulta a sua aceitação. Importa por isso garantir a eficácia destas medidas 

de restrição involuntária, por via de efectivas alterações nos padrões de uso (prosseguidas mais no 

âmbito da medida P6, que condiciona a procura à garantia de abastecimento). 

C3 – Remoção de biomassa excedente 

Medida indirecta tomada em função da degradação da qualidade da água em albufeiras e 

outros corpos de água não renovados, e que resulta do aumento da carga piscícola em volumes 

progressivamente reduzidos. A remoção da biomassa excedente visa assim evitar a sua morte e 

consequente agravamento da qualidade da água disponível, sendo até à data presente uma medida 

incontornável. 

C4 – Reforço da fiscalização e penalizações aplicadas 

Medida tomada em situações de crise para assegurar o cumprimento das restantes medidas 

adaptadas, que passa nomeadamente pela fiscalização de captações ilegais em albufeiras e aquíferos 

(sobretudo os mais vulneráveis), bem como das áreas de protecção para abastecimento público. 

C5 – Ajudas e compensações ao sector agrícola 

Este tipo de medidas tem sido de aplicação muito comum em toda a UE, sempre que ocorre 

algum tipo de fenómeno natural com consequências gravosas para o sector. Corresponde no fundo 

a um seguro público, pago pelos contribuintes, cuja aplicação tende progressivamente a ser restrita 
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aos casos mais graves e particulares, passando para o foro dos seguros agrícolas privados (medida 

M5) a responsabilidade sobre os riscos assumidos, à semelhança do que ocorre nas restantes 

actividades económicas. 

C6 – Utilização temporária de água de menor qualidade 

A sua aplicabilidade depende em grande parte da capacidade de ligar diferentes sistemas e 

captações, e da qualidade da água daí resultante. Pode ser aplicada nomeadamente a usos menos 

exigentes, tais como a lavagem de ruas e viaturas, ou algumas regas. 

C7 – Proibição de usos privados não essenciais 

Imposição pública sobre determinados usos privados considerados secundários, como 

enchimento de piscinas, lavagem de automóveis, e rega de jardins. 

C8 – Requisição de águas privadas por interesse público 

No limite, o Estado pode tomar posse administrativa de direitos privados de utilização da 

água, de forma a salvaguardar o interesse público. 

C9 – Declaração de calamidade pública 

Esta é a medida mais extrema, que só deve ser tomada quando a evolução da situação 

registar um agravamento tal que justifique a implementação de medidas de natureza excepcional e de 

último recurso para a mitigação dos efeitos da Seca. Conforme previsto na legislação, a proposta de 

declaração terá de ser devidamente fundamentada num conjunto de critérios aplicáveis por 

desagregação ao nível de concelho, designadamente a ruptura total no abastecimento público 

afectando aglomerados populacionais que globalmente envolvam mais de 50% da população do 

concelho, e o colapso excepcional das origens de água. 

C10 – Precipitação forçada 

Processo ainda experimental de inseminação de nuvens, que consiste em lançar produtos 

(iodeto de prata, azoto líquido, sal marinho, ou nitrato de amónia) que aceleram a aglutinação das 

pequenas gotículas de água e vapor dispersas pela nuvem, para que ganhem peso e caiam pela acção 

da gravidade. Apesar de este método ter sido utilizado com alguma frequência noutros países 

(China, Israel, EUA), em Portugal foram apenas realizadas três experiências (1999, 2002 e 2005), 

cujos resultados não tiveram (à semelhança do que ocorreu naqueles países) resultados aplicáveis na 

redução do risco de Seca. 
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Seguindo uma metodologia idêntica à utilizada nas medidas já aplicadas à gestão do risco de 

Seca (ver Quadro IV-19), procedeu-se à caracterização quantitativa das medidas atrás descritas mas 

ainda não aplicadas no Algarve, com base em quatro parâmetros (eficácia, adequação, custo, e 

viabilidade), conforme se apresenta no Quadro IV-22. No entanto, tendo em conta que não se 

conhecem os resultados da aplicação destas medidas no contexto regional do Algarve, importa 

salientar que não se trata de facto de uma avaliação, mas sim de uma quantificação estimada com 

base na tipificação e análise crítica das próprias medidas. 

 

Quadro IV-22. Caracterização quantitativa do potencial aplicativo de medidas ainda não 

aplicadas à gestão do risco de Seca no Algarve 

Medida EFC ADQ CUS VBL 

P7 – Acções educativas para o uso eficiente da água 2 3 2 1 

P8 – Aumento da capacidade das redes de distribuição 1 2 2 1 

P9 – Aumento da cobertura de custos pelos utilizadores 2 3 3 3 

P10 – Redução de perdas por infiltração e/ou evaporação 2 3 2 3 

P11 – Instalação de estações dessalinizadoras 3 3 1 1 

M5 – Seguros agrícolas 2 2 3 2 

M6 – Maximização da utilização dos perímetros rega 1 3 2 1 

M7 – Ajudas financeiras à instalação de sistemas domiciliários mais eficientes 1 3 1 1 

M8 – Recarga artificial de aquíferos 2 1 2 2 

M9 – Antecipação de avisos hidro-meteorológicos 1 1 3 1 

M10 – Estabelecimento de requisitos sectoriais de eficiência 1 3 2 1 

A5 – Redução da pressão nos sistemas de abastecimento 1 1 3 1 

A6 – Estabelecimento de quotas entre utilizadores 1 2 3 1 

A7 – Realocação temporal (temporização programada) 1 2 3 1 

A8 – Eliminação de descargas em meios vulneráveis 1 3 2 1 

A9 – Tarifação excepcional de consumos elevados 1 1 3 1 

C6 – Utilização temporária de água com menor qualidade 1 1 2 1 

C7 – Proibição de usos não essenciais 1 1 3 1 

C8 – Requisição de águas privadas por interesse público 2 1 1 1 

C9 – Declaração de calamidade pública 2 1 1 1 

C10 – Precipitação forçada 1 1 1 1 

Parâmetros: EFC – eficácia, ADQ – adequação (a situações de não-Seca), CUS – custo, VBL - viabilidade 

Valores: 1 – reduzido, 2 – moderado, 3 – elevado 
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Deve ter-se em conta que não se pretende com esta análise hierarquizar ou priorizar 

quaisquer medidas face a outras, pelo que não faz sentido qualquer análise somatória dos valores 

apurados nos diferentes parâmetros, dada a sua natureza distinta – pode-se no entanto comparar a 

performance de medidas distintas num mesmo parâmetro, por exemplo. De facto, o objectivo 

fundamental da avaliação apresentada é fornecer um painel mais completo de informação sobre as 

diferentes medidas passíveis de serem aplicadas num futuro próximo à gestão do risco de Seca no 

Algarve, possibilitando uma análise exploratória mais integrada e eficaz das complementaridades e 

sinergias entre todas as medidas contempladas neste estudo. 

Não deixa por isso de resultar, da análise dos resultados apresentados no Quadro IV-22, que 

as medidas que acumulam pontuações mais elevadas sejam facilmente reconhecíveis como as que 

reúnem maiores possibilidades de virem a ser aplicadas (sendo o inverso igualmente verdadeiro). 

Mas a opção por esta ou aquela medida passa sobretudo pelo peso dado a cada um dos parâmetros 

de avaliação: numa situação em que a redução e mitigação de impactos seja prioritária, é a eficácia 

das medidas que terá maior peso, assim como numa situação em que os recursos financeiros sejam 

reduzidos, terá maior peso o critério de custo. Por fim, há que ter em conta as relações de 

complementaridade e interacção entre as diferentes medidas aplicadas, de acordo com as suas 

distintas características, âmbito, alcance, e objectivos. 

No campo específico da viabilidade, foi tida em conta a inclusão de diferentes medidas pelos 

diversos instrumentos analisados (no ponto 3.2.2), em particular a nível da gestão dos recursos 

hídricos. Importa no entanto sublinhar que nenhum destes instrumentos se refere a medidas 

específicas, mas sim a objectivos estratégicos, ou normas reguladoras. Saliente-se a este respeito as 

normas previstas no Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PCM, 2007), que 

apesar de reforçarem a aposta em alguns princípios fundamentais para uma gestão integrada e 

sustentável dos recursos hídricos113, incluindo a gestão conjunta das origens superficiais e 

subterrâneas (alínea r), expressam clara e algo paradoxalmente a urgência da conclusão da barragem 

de Odelouca como medida prioritária (alínea q), e o estudo do reforço das disponibilidades hídricas 

(alínea s) a partir da albufeira de Santa Clara para o Barlavento (novo transvase), e da Foupana (nova 

barragem) ou Alqueva para o Sotavento, colocando ainda a hipótese da dessalinização como origem 

de água pontual para fins específicos (ignorando as significativas economias de escala das 

dessalinizadoras). 

                                                 
113 - Gestão por bacia hidrográfica (alínea a), cooperação transfronteiriça (b), protecção das funções e serviços 
ecológicos (c, d, f-m, x, z, aa), protecção dos aquíferos e regulação das captações (n, o, p), uso eficiente da água (t, v, ag, 
ah, ai), reutilização de águas residuais (ae, af). 
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Fica assim clara, no principal instrumento de ordenamento do território regional, a ausência 

de uma política integrada de gestão do risco de Seca e de escassez de água, a qual fica assim refém 

dos dois principais vectores que influenciam as decisões nesta matéria – por um lado o novo 

paradigma político e técnico proposto pela DQA e pela Comunicação sobre Escassez de Água e 

Secas a nível europeu, e por outro lado o velho paradigma hidráulico defendido ainda pela maior 

parte dos decisores e utilizadores regionais. 

Do mesmo modo, a definição prévia de possíveis medidas de resposta em função de 

determinados níveis de alerta (conforme previsto no PVAS - ver Quadro IV-15), constituiu um 

avanço indispensável, mas curto, no caminho para um sistema integrado de gestão do risco de Seca. 

De facto, para que aquela estrutura de medidas se torne operacional, estas teriam de ser previamente 

caracterizadas em função dos parâmetros-chave utilizados na análise atrás efectuada (Quadro IV-22), 

nomeadamente a eficácia na redução dos impactos, a adequação a situações de não-Seca, o custo 

económico e social, e a viabilidade da sua aplicação. 

Em simultâneo, devem ser utilizados indicadores apropriados aos objectivos regionais e 

sectoriais de gestão do risco de Seca, devendo para cada um deles serem definidos limiares 

quantitativos para os diferentes níveis de alerta, de forma a garantir objectividade ao sistema – estes 

indicadores não devem, de facto, ser incoerentes com as funções dos equipamentos e infraestruturas 

existentes. De igual modo, deve ser estabelecida uma escala espacial de acção mais adequada, já que 

a municipal (actualmente vigente) é claramente inadaptada a um fenómeno regional e difuso como 

são as Secas – a escala mais fina de operacionalização (e ainda assim, no caso do Algarve, supra-

municipal) deve ser a de cada sistema de abastecimento. Por fim, este sistema de gestão do risco 

carece ainda de uma definição estratégica dos actores e entidades envolvidas, e da especificação do 

seu papel quer no funcionamento da estrutura, quer na aplicação das diversas medidas. 

Uma última nota para o facto de não estarem previstas as condições de participação pública 

necessárias a um prévio acordo institucional e social, face a quaisquer medidas a aplicar num quadro 

de intervenção regional. Estes acordos podem ser estabelecidos de várias formas (através de 

programação preventiva, de acordos sociais voluntários, ou de outras formas de participação 

pública), e são uma condição necessária para garantir uma maior eficácia na aplicação das medidas, 

sobretudo em contextos de elevada complexidade e incerteza como o que a sociedade actual 

enfrenta face a este risco natural (SUBIRATS, 2006), no Algarve como em muitas outras partes do 

Mundo. 
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Este Capítulo final sintetiza os principais resultados da investigação realizada, propõe um 

conjunto de recomendações de teor político geral, e apresenta as perspectivas de investigação a 

desenvolver na sequência do presente trabalho. 

1. Principais Resultados da Investigação 

As Secas são parte integrante do clima mediterrânico, e logo, do Algarve, estando 

documentada a sua ocorrência desde há vários séculos. Apesar da dificuldade em parametrizar essa 

ocorrência com base nas fontes descritivas utilizadas, estas são particularmente válidas quando 

utilizadas de forma complementar com outras fontes, baseadas em métodos distintos. 

A partir da utilização de fontes numéricas, pode afirmar-se que as Secas ocorrem na região 

com elevada frequência e severidade, com tendência para se agravarem no contexto das alterações 

climáticas que actualmente se verificam. Os índices aplicados à identificação e análise de Secas 

servem objectivos específicos, por vezes sectoriais, que frequentemente se complementam, pelo que 

o seu uso combinado constitui a melhor forma de caracterizar o fenómeno de forma integrada, nas 

suas múltiplas dimensões. 

A concretização da oferta bruta de água (originada pela precipitação) em oferta útil é 

condicionada pelo ramo terrestre do ciclo da água, e pelos processos intervenientes no balanço 

hídrico regional. Esta oferta útil toma a forma de recursos subterrâneos (aquíferos) e superficiais 

(albufeiras), os quais constituem, em partes quase iguais mas desigualmente distribuídas no tempo e 

no espaço, a quase totalidade das disponibilidades hídricas da região. 

Por seu lado, a procura útil resulta da agregação dos diversos sectores de actividade 

económica e social que utilizam água, destacando-se claramente a agricultura de regadio como 

principal utilizadora. Merecem igualmente destaque o abastecimento urbano e o turismo, não tanto 

pelo seu peso relativo no uso da água, mas antes pelo crescimento desse mesmo peso na região, e 

pela sua importância vital para a sociedade regional. Da análise efectuada resulta evidente o elevado 

nível de perdas e desperdícios nos sectores doméstico e agrícola, que representa um potencial 

significativo de aumento da oferta. 

A articulação entre oferta e procura está condicionada pela natureza e características dos 

sistemas de captação e distribuição instalados, cuja ligação entre si, a partir das diversas origens, 

apresenta limitações significativas. A integração destas origens, por seu lado, está fortemente 
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condicionada pelo elevado grau de incerteza sobre a disponibilidade e utilização dos recursos 

subterrâneos, e sobre os consumos efectivos do sector agrícola regional. 

Em caso de uma Seca pluri-anual severa, os recursos superficiais e subterrâneos disponíveis 

podem não ser suficientes para satisfazer a procura (mesmo após a conclusão da barragem de 

Odelouca, actualmente em construção), pelo que a diversificação das origens e a gestão da procura 

devem ser prosseguidas, de forma articulada. 

Os impactos verificados em 2004-06 afectaram sobretudo o sector agrícola, reflectindo o seu 

peso na utilização regional da água, o facto do abastecimento urbano ter prioridade sobre o regadio, 

o elevado grau de vulnerabilidade que resulta da dependência das ajudas estatais em caso de 

emergência, e a falta de medidas proactivas no sector. A análise desses impactos também revela a 

falta de informação regionalizada, capaz de suportar os modelos de gestão e decisão utilizados nos 

sistemas (regionais) de abastecimento, e põe em evidência a dificuldade em quantificar esses mesmo 

impactos. Esta dificuldade resulta em primeiro lugar do desconhecimento existente face ao custo das 

restrições, dos impactos sociais e ambientais, e dos impactos económicos indirectos. Apesar disso, a 

utilização combinada das fontes quantitativas e qualitativas disponíveis, sobre uma matriz espacio-

temporal pré-definida, revelou-se pertinente e eficaz para a avaliação de impactos da Seca, desde que 

se procure estabelecer a complementaridade entre as fontes, necessária à sua validação. 

A análise da percepção de utilizadores e decisores face ao risco de Seca tem uma significativa 

matriz comum: ambos convergem em identificar as infraestruturas que regulam a oferta de água 

como principal solução para os impactos das Secas (paradigma hidráulico), e só num segundo plano 

os aspectos ligados ao seu uso eficiente; convergem também ao identificarem as alterações climáticas 

como principal causa das Secas, o que resulta em larga medida do actual momento de notoriedade 

mediática do problema. 

Existem também significativas divergências na percepção de uns e de outros: entre as 

diversas medidas tomadas pelas entidades decisoras e gestoras, os utilizadores identificam apenas as 

mais visíveis (nomeadamente as campanhas de poupança), não reconhecendo grande parte das 

respostas dadas ao evento. Por outro lado, alguns dos problemas identificados pelos utilizadores não 

são reconhecidos de forma clara e prioritária pelos decisores – é o caso dos impactos sociais, 

provavelmente devido à falta de peso e representação política dos mais afectados, e também da 

ausência de um tarifário adequado, devido à impopularidade que acarreta a imposição de preços de 

água mais elevados aos consumidores. 

Esta percepção dos utilizadores e dos próprios decisores políticos, por um lado, e os 

interesses económicos sectoriais e a pressão política que exercem, por outro, são os principais 

factores condicionantes das políticas de gestão do risco de Seca. A análise do quadro jurídico-legal 
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que enforma esta resposta da sociedade ao risco de Seca, revela uma crescente integração dos 

princípios de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos nas políticas de ordenamento do território, 

nas políticas sectoriais, e na política da água que emana da transposição da Directiva-Quadro da 

Água europeia. Apesar disso, a gestão do risco de Seca continua subordinada à gestão sectorial da 

água, sendo reduzida a capacidade de integração entre sectores, origens, e instituições. 

Muitas das incertezas e insuficiências existentes, e muitos dos impactos verificados, revelam 

a necessidade de se estabelecerem planos de contingência sectoriais (nomeadamente para os sistemas 

de abastecimento de água para rega, visto que já existe um plano para o abastecimento urbano), e 

sobretudo destes serem integrados a nível regional, através de um planeamento prévio orientado 

para a gestão do risco de Seca, a integrar nas políticas e planos de gestão dos recursos hídricos. Esta 

é uma lacuna que, por sua vez, está particularmente condicionada pelas insuficiências estruturais e 

operacionais das próprias instituições, e pela atribuição restrita de competências a nível regional. 

Em termos operacionais, face à ocorrência de eventos de Seca, o Algarve responde 

primordialmente com uma transferência das extracções dos recursos superficiais para os recursos 

subterrâneos, os quais possuem uma maior capacidade de regulação inter-anual da precipitação. A 

resposta ao desastre assenta sobretudo em medidas reactivas, de adaptação ou de emergência, sendo 

reduzida a gestão proactiva do risco. Neste âmbito, predominam as medidas de aumento da oferta, 

sustentadas mais pela percepção dos principais actores envolvidos, que pelo actual contexto de 

mudança do paradigma político. 

O próprio sistema de monitorização e acompanhamento actualmente existente, apesar das 

virtudes que apresenta ao nível estritamente de controlo dos recursos hídricos, baseia-se em níveis 

de alerta subjectivos e de reduzida utilidade, indicadores incoerentes com as funções dos 

equipamentos e infraestruturas existentes, sem avaliação socio-económica (restritos à esfera hidro-

meteorológica), de nível nacional e mal adaptados às especificidades regionais. 

Só com base num sistema de planeamento territorialmente integrado, baseado numa 

monitorização que ultrapasse as limitações atrás descritas, e que integre todos os agentes envolvidos 

e partes interessadas, será possível avançar em direcção a uma efectiva gestão do risco de Seca, em 

detrimento da gestão de crise actualmente instalada. 
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2. Recomendações de Política 

No contexto actual de agravamento dos impactos e custos associados às catástrofes naturais, 

reforçado pela sua crescente notoriedade pública, uma nova forma de enfrentar as situações 

extremas exige uma cultura baseada no conceito de Risco. Tal deve-se primordialmente ao facto das 

sociedades contemporâneas exigirem mais segurança, decrescendo o nível de risco aceitável. 

Simultaneamente, aumentam os custos marginais das medidas estruturais de prevenção e mitigação, 

e diminuem os recursos financeiros para a compensação de impactos dos desastres. Por estas razões, 

a gestão integrada dos riscos implica optimização dos recursos disponíveis, qualificação científica 

dos conhecimentos associados, e consideração da percepção pública (ALMEIDA, 2004). 

No caso específico da gestão dos recursos hídricos no Algarve, quatro fundamentos 

afiguram-se cruciais para sustentabilizar a exploração do recurso água, e assim reduzir a 

vulnerabilidade social e económica da região ao risco de Seca: 1 – a agilização institucional, 2 – a 

gestão integrada de recursos superficiais e subterrâneos, 3 – a aplicação dos princípios de 

sustentabilidade ambiental, e 4 – a adopção de uma Nova Cultura da Água. 

1 – Agilização institucional 

Este primeiro fundamento, de índole mais técnico-jurídica, passa pela criação de mecanismos 

mais expeditos e flexíveis de intervenção do Estado/Região em caso de ocorrência de Secas, visando 

a defesa do interesse comum e a redução da vulnerabilidade da sociedade. É evidente a falta de uma 

estrutura permanente baseada em níveis de alerta, limiares, medidas, e actores previamente definidos 

e acordados, por oposição às intervenções tradicionais, marcadas pela subjectividade dos critérios 

utilizados, dependentes de um acordo estabelecido sob pressão (exercida pelo próprio evento), entre 

um grupo restrito de decisores. A integração dessa estrutura e da sua operacionalidade no âmbito 

dos novos Planos de Bacia (PGBH’s), será prioritária para garantir uma maior e melhor integração 

com as restantes políticas e instrumentos de ordenamento do território e gestão da água, mas exigirá 

igualmente a reformulação de muitos dos mecanismos legais actualmente em vigor, e o reforço da 

legitimidade política das estruturas regionais. 

Neste âmbito, deve ser tida em conta a forte diferenciação regional do País em termos de 

clima, água e ocupação do território, por oposição ao forte centralismo que tem caracterizado a 



Capítulo V – Notas de Síntese 

              - 317 - 

organização política interna de Portugal. Os métodos de análise, as formas de avaliação, a percepção 

dos actores, ou as medidas de resposta, dificilmente podem ser idênticas ou ter a mesma eficácia e 

aplicabilidade no Noroeste Atlântico e no Algarve Mediterrânico. A unidade nacional só teria a 

ganhar com o reconhecimento da sua diversidade interna, e das especificidades regionais que a 

caracterizam. 

2 – Gestão integrada de recursos superficiais e subterrâneos 

O segundo fundamento, de índole mais técnico-científica, passa por integrar a exploração 

dos recursos superficiais e subterrâneos, ao invés do que foi preconizado no sistema de 

abastecimento urbano de água implementado na região na última década, e é dominante nos 

aproveitamentos hidroagrícolas do Estado. O comportamento hidráulico diferenciado entre recursos 

superficiais e subterrâneos possui um significativo potencial de redução da vulnerabilidade às Secas, 

nomeadamente devido ao diferencial na escala temporal de resposta à precipitação. 

Subsiste em relação aos recursos subterrâneos um elevado grau de incerteza que importa ter 

em conta, quer em relação ao funcionamento hidráulico e balanço hídrico dos aquíferos, quer sobre 

alguns aspectos fundamentais que devem ser corrigidos tendo em vista a sua exploração sustentável, 

nomeadamente: 

• Avaliar com maior rigor as disponibilidades hídricas na área da Serra, apesar de concentradas em 

aquíferos indiferenciados pouco produtivos, e do elevado “risco geológico de insucesso” 

(CARVALHO, 2006) associado às perfurações efectuadas com vista à extracção da água; 

• Dimensionar apropriadamente os caudais de extracção, com base em períodos de não recarga 

plurianuais, ao invés do intervalo de seis meses que normalmente se utiliza, e com base em testes 

de duração prolongada; 

• Gerir os recursos de forma adaptativa, numa base metodológica de “caso a caso”, conforme 

proposto, por exemplo, por GEAREY e JEFFREY (2006). 

3 – Aplicação dos princípios de sustentabilidade ambiental 

Existe um conjunto de princípios que se inserem na denominada Gestão Integrada dos 

Recursos Hídricos, os quais estão consagrados na Directiva-Quadro da Água, e têm vindo 

progressivamente a ser incorporados nos instrumentos que transpõem a Directiva para o direito 

interno português. Destacam-se entre eles os seguintes: 

• Utilizador-pagador e recuperação dos custos de investimento nas infraestruturas; 
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• Poluidor-pagador e compensação de impactos ambientais; 

• Uso eficiente e redução de perdas nas redes de distribuição; 

• Sistemas de alerta precoce baseados na monitorização permanente e objectiva dos recursos; 

• Gestão conjunta das origens e dos usos da água, por bacia hidrográfica; 

• Gestão articulada das medidas de aumento da oferta e redução da procura; 

• Participação pública nas decisões políticas. 

A sua aplicação efectiva depende no entanto de uma transformação profunda de atitudes 

individuais e de mecanismos institucionais, que se podem inscrever no campo de um novo 

paradigma político para a gestão da água, e que é objecto do quarto e último fundamento que se 

apresenta em seguida. 

4 – Adopção de uma Nova Cultura da Água 

Este último fundamento, mais complexo e de índole mais politico-cultural, prende-se com a 

substituição do paradigma hidráulico ainda dominante na sociedade algarvia por uma “nova cultura 

da água”. De facto, aquele paradigma surgiu num contexto que hoje não se coloca, de fomes cíclicas 

e subdesenvolvimento rural, problemas que foram vencidos pelo desenvolvimento agrícola 

alcançado ao longo dos séculos XIX e XX. A utilização estritamente produtivista da água deixou por 

isso de fazer sentido. Adicionalmente, dois aspectos sobressaem para justificar a caducidade deste 

paradigma: 

• O desenvolvimento tecnológico que tem sustentado esta estratégia, assente exclusivamente no 

crescimento da oferta, criou as condições ilusórias duma oferta ilimitada do recurso água, o que 

tem contribuído para aumentar a vulnerabilidade da sociedade ao risco de Seca; 

• Sendo o Estado o principal financiador das grandes obras hidráulicas que têm assegurado esse 

crescimento da oferta, os critérios de rentabilidade económica deixaram de ser limitativos, tendo 

grande parte destes investimentos respondido a interesses particulares ou pressões políticas, mais 

que a problemas económicos directos do País ou da região. 

Assim, a ilusão da oferta ilimitada de água rompeu com uma cultura milenar de bem fazer e 

bem gerir a escassez que constitui um dos mais ricos acervos culturais do Algarve (assim como de 

toda a bacia mediterrânica), favorecendo padrões de uso e consumo insustentáveis, quer do ponto 

de vista económico, quer do ponto de vista social e ambiental. 
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Esta ilusão está presente no quotidiano de todos – de facto, a maior parte da população, no 

Algarve como na maior parte dos países desenvolvidos, vê a água de abastecimento como um direito 

adquirido e garantido. Abre-se a torneira e uma quantidade ilimitada de água tratada flúi, por um 

custo monetário inferior ao do telefone ou da televisão por cabo. A ocorrência de eventos de Seca 

aumenta a consciência comum sobre a escassez relativa da água, mas a maior parte das respostas 

correspondem a paliativos de curto prazo, como sejam a interdição da rega de jardins e da lavagem 

de ruas e veículos, assumindo-se que haverá um retorno à situação “normal”, em que se poderá 

voltar a dispor da água de forma totalmente livre (GLENNON, 2005). Esta situação é 

particularmente gravosa no caso das numerosas captações a partir dos aquíferos, que não se 

encontram licenciadas, não monitorizam as extracções, os usos, os consumos, ou a qualidade da 

água, nem pagam pela utilização de um recurso que é comum – é uma situação insustentável, à qual 

se pode aplicar o conhecido epíteto de Garrett HARDIN (1968) “a tragédia dos comuns”: acesso 

ilimitado a um recurso finito. 

Por todas estas razões, importa agora evoluir para modelos que combinem a gestão da oferta 

com a procura, baseados em critérios de eficiência e agregando os custos ambientais e sociais aos 

económicos. Segundo alguns autores, esta evolução deverá assentar numa profunda mudança ética 

em relação às gerações futuras e ao Meio natural, retomando o fio histórico da velha cultura 

mediterrânica, e passando a considerar a água como “Activo Eco-social”, e não apenas como mero 

factor produtivo (ARROJO et al., 1999) – é esta corrente de pensamento crítico que tem sido 

defendida e promovida como a “Nova Cultura da Água”. 

Por último, mas de importância capital, este novo paradigma assenta também numa efectiva 

participação pública das partes interessadas, base de um acordo social prévio à aplicação de políticas 

e medidas de gestão do risco, e garante da sustentabilidade política e social das mesmas, que é 

condição indispensável para assegurar a sua eficácia. Infelizmente, no Algarve e à semelhança do que 

é mais comum em Portugal, a falta de participação pública nos fora competentes é uma das causas da 

ausência duma estratégia coerente e planificada para fazer face aos impactos das Secas. A ocorrência 

destes eventos tem constituído um momentum privilegiado para pôr em evidência as fragilidades das 

políticas de gestão da água e dos riscos associados à sua escassez, sendo que apenas nesses períodos 

se verifica uma alargada participação pública na gestão dessa escassez temporária, e uma articulação 

institucional mais expedita e eficiente. O papel incipiente dos Conselhos de Bacia, a relevância ad-hoc 

da Comissão de Gestão de Albufeiras na gestão da água em períodos de Seca, e a participação 

limitada dos utilizadores na última Comissão para a Seca, são sinais inequívocos de como a 

participação pública está desenquadrada da gestão do risco de Seca. 
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Tal como afirmam alguns dos principais defensores da Nova Cultura da Água, MORAL et al. 

(2000), face à realidade próxima da Andaluzia, o discurso infraestrutural pode entender-se em si 

mesmo como um mecanismo de transferência do risco e da escassez para a Natureza, e para os usos 

e procuras a ela vinculados. No contexto actual, cabe à sociedade assumir esses riscos, sob pena de 

ser a Natureza a transferir para a esfera antrópica as catástrofes resultantes da concretização do 

perigo que emana, naturalmente, da exploração do recurso água. 

3. Perspectivas de Investigação Futura 

Sendo este trabalho de índole integradora e interdisciplinar, ele aborda um espectro 

necessariamente alargado do conhecimento humano, de fundamentos e métodos científicos, e de 

esferas de acção política. Mais do que um retrato territorial do problema, procurou-se estabelecer 

uma relação viável e operacional entre conceitos, diagnóstico, avaliação e soluções, integrando as 

diversas dimensões do fenómeno natural, da vulnerabilidade humana a ele, e da gestão do risco 

inerente, de forma sistémica. 

Em função dos resultados alcançados, e sobretudo das dificuldades e lacunas identificadas, 

há um vasto campo de pesquisas que devem ser prosseguidas, quer no âmbito da Geografia, quer de 

outras ciências que em muito contribuem para o conhecimento das Secas, dos seus impactos, e das 

respostas sociais. Sem prejuízo de pesquisas mais detalhadas que foram sendo sugeridas sobre 

componentes específicas abordadas ao longo deste trabalho, destacam-se como prioritários os 

seguintes campos de investigação a prosseguir: 

• Validação das fontes históricas através da sua combinação com outras fontes de informação, 

nomeadamente as relacionadas com a paleoclimatologia e outros métodos indirectos de 

identificação de eventos climáticos extremos, independentes da percepção humana; 

• Integração regional da informação utilizada na monitorização e alerta precoce de Secas em 

Sistemas de Informação Geográfica, baseados em níveis de alerta agregados por limiares 

objectivos, em circuitos de decisão hierárquica pré-estabelecidos, e na activação de medidas em 

função de objectivos específicos de redução e mitigação do risco; 

• Desenvolvimento da aplicação de métodos de avaliação dos impactos sociais, ambientais, e 

económicos indirectos das Secas, e sua integração com a avaliação dominante (e praticamente 

exclusiva) de impactos económicos directos; 
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• Avaliação prospectiva de cenários a longo prazo, com base nas diversas combinações possíveis 

de medidas de reforço da oferta / redução da procura, incorporando a incerteza resultante do 

actual contexto de alterações climáticas. 

A prossecução articulada destes diversos campos de investigação constitui, em primeira 

linha, a resposta científica da Sociedade a um Ambiente em rápida e profunda mudança, 

representando igualmente o seu esforço de acompanhamento a uma problemática que combina, de 

forma paradigmática, as esferas antrópica e natural, o Homem e o seu Meio. 
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http://www.ist.utl.pt/ 

MADRP – Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

http://portal.min-agricultura.pt/portal/page/portal/MADRP/PT 

MAOTDR – Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional 
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http://www.inag.pt/inag2004/port/quem_somos/pdf/uso_eficiente_agua.pdf 

PORBASE – Base Nacional de Dados Bibliográficos 
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PVAS – Programa de Vigilância e Alerta de Secas 

http://snirh.pt/snirh/actual/secas/download/relat_mai.zip 

QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional 
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http://www.apicitro.org/ 
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CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

http://www.ccr-alg.pt/ccr/index.php 

DRAP – Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 

http://www.draalg.min-agricultura.pt/ 

DREA – Direcção Regional da Economia do Algarve 

http://www.dre-algarve.min-economia.pt/ 
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PBHG – Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana 

http://www.inag.pt/inag2004/port/a_intervencao/planeamento/pbh/pbh04.html 

PBHRA – Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 

http://www.ccdr-alg.pt/ccr/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=287 

PROTAL – Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve 

http://www.territorioalgarve.pt/ 
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Outros acrónimos utilizados 

 

CACND – Committee on Assessing the Costs of Natural Disasters (Comité de Avaliação de Custos dos 

Desastres Naturais) 

CCE – Comissão das Comunidades Europeias 

CEAS – Comunicação sobre Escassez de Água e Secas 

CEE – Comunidade Económica Europeia 

FEADER – Fundo Europeu Agrícola e de Desenvolvimento Rural 

FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FEOGA – Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola 

PAC – Política Agrícola Comum 

SIAM – Scenarios, Impacts and Adaptation Measures (Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação) 

 

AR – Assembleia da República 

ARH – Administração de Região Hidrográfica 

CGA – Comissão de Gestão de Albufeiras 

CVRM – Centro de Geo-Sistemas do IST 

DGDR – Direcção-Geral do Desenvolvimento Rural 

DGE – Direcção-Geral de Energia 

DGRAH – Direcção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos 

DRAOT – Direcção Regional de Ambiente e Ordenamento do Território 

IDRHa – Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica agrícola 

IHERA – Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente 

LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

MARN – Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais 

MCOTA – Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e do Ambiente 

PCM – Presidência do Conselho de Ministros 

PEC-UE – Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia 

RTP – Rádio e Televisão de Portugal 

SNBPC – Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil 

 

PBH – Plano de Bacia Hidrográfica 

PDM – Plano Director Municipal 

PDR – Plano de Desenvolvimento Regional 

PGBH – Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica 



 

              - 351 - 

PNDES – Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

POA – Plano de Ordenamento de Albufeira 

POOC – Plano de Ordenamento de Orla Costeira 

POOTLCSP – Programa Operacional de Ordenamento do Território e Luta Contra a Seca em 

Portugal 

PROT – Plano Regional de Ordenamento do Território 

SMAA – Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água 

SVAS – Sistema de Vigilância e Alerta de Secas 

 

ABRS – Associação de Beneficiários e Regantes do Sotavento 

ARBA – Associação de Regantes e Beneficiários do Alvor 

ARBSLP – Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão 

PEDRA – Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região do Algarve 

 

ENSO – El Niño South Oscillation (Oscilação do Pacífico Sul El Niño) 

ETA – Estação de Tratamento de Águas 

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais 

ETP – Evapo-Transpiração Potencial 

GIRH – Gestão Integrada de Recursos Hídricos 

NAO – North Atlantic Oscillation (Oscilação do Atlântico Norte) 

PDSI – Palmer Drought Severity Index (Índice de Severidade de Seca de Palmer) 

PIB – Produto Interno Bruto 

RCC – Recuperação Completa de Custos 

SPI – Standard Precipitation Index (Índice Normalizado de Precipitação) 

TAA – Tarifas de Água Actuais 

VAB – Valor Acrescentado Bruto 
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Anexo A – Curvas de dupla acumulação dos postos udométricos 

seleccionados 

Alcaria (Castro Marim)     Alcoutim 

   

 

Aljezur   Barranco do Velho 
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Bravura (albufeira)     Faro 

   

 

 

Faz Fato     Loulé 
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Martinlongo  S. Bartolomeu de Messines 

   

 

 

S. Brás de Alportel   Sobreira Formosa 
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Anexo B – Inquérito aplicado aos agricultores 

1. Categoria _____________________________________________________________________ 

 

2. Escolaridade (variável de controlo) 

□ < 4ª classe (1)   □ 4ª classe – 9º ano (2)  □ > 9º ano (3) 

 

3. Idade do agricultor 

□ <40 (1)   □ 40-65 (2)   □ >65 (3) 

 

4. Profissão ______________________________________________________________________ 

 

5. Localização da propriedade 

Nome __________________________________________________________________ 

Freguesia / concelho _______________________________________________________ 

□ Sotavento serra (1)  □ Sotavento barrocal (2)  □ Sotavento litoral (3) 

□ Barlavento serra (4)  □ Barlavento barrocal (5) □ Barlavento litoral (6) 

 

6. Dimensão da propriedade (ha) 

□ <1ha (1)  □ 1-5ha (2)  □ 5-50ha (3)  □ >50ha (4) 

 

7. Tipo de exploração e actividades praticadas 

□ agrícola (1) ___________________________________________________________________ 

□ pecuária (2) ___________________________________________________________________ 

□ florestal (3) ___________________________________________________________________ 

□ usos múltiplos / outros (4) _______________________________________________________ 
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8. De onde provém o seu acesso à água para rega? 

□ Rede pública (1)  □ Perímetro (2)  □ Furo (3) □ Poço (4) 

□ Fonte/nascente (5)  □ Açude/barragem (6)  □ Rio/linha água (7)  

□ Outra (8) Qual? ____________________________________________________________ 

 

9. Qual o preço que paga por m³? 

□ Não paga (1)  □ Não sabe (2)  □ ________ € (3) 

 

10. Qual o volume médio anual de água utilizado por cultura? 

□ ______________ (1): ____ m³/ha  □ ______________ (4): ____ m³/ha 

□ ______________ (2): ____ m³/ha  □ ______________ (5): ____ m³/ha 

□ ______________ (3): ____ m³/ha  □ ______________ (6): ____ m³/ha 

 

11. Qual a proporção do preço da água nos seus custos de produção? _______ % 

 

12. Dispõe de algum acesso de emergência à água em caso de Seca? 

□ Não (1)  □ Poço (2)  □ Furo (3)  □ Açude (4)  

□ Fonte (5)  □ Urbano (6)  □ Outro (7) ______________________________ 

 

13. Quais os períodos de Seca que recorda terem afectado a sua actividade? 

□ 2004/5 (1)  □ 2000/1 (2)  □ 1998/9 (3)  □ 1994/5 (4) 

□ 1991/2 (5)  □ 1980/3 (6)  □ Outros (7) _______________________ 

 

14. Quais as actividades afectadas pela última Seca, e de que forma? 

□ Frutícolas (1)     Tipo de impacto: 

□ Hortícolas (2)     □ Quebra de produção (a) 

□ Cereais (3)     □ Produção nula (b) 

□ Pastagens (4)     □ Não cultivo (c) 

□ Gado (5)     □ Morte das culturas (d) 

□ Outras (6) ______________________________________________________________ 
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15. Que medidas tomou para evitar ou reduzir danos? 

□ Técnicas (1): nova origem para rega (a), introdução de rega (b), novo sistema de rega (c), 

novas variedades (d), alteração das operações mecânicas (e), tratamentos químicos (f) 

□ Preventivas (2): mudança de cultura (a), antecipação da colheita (b), relocalização de 

culturas (c), reutilização da água (d) 

□ Financeiras (3): seguro agrícola (a), empréstimo bancário (b), recurso a garantias (c) 

□ Outras (4): quais ? _______________________________________________________ 

 

 

16. Que medidas recorda terem sido tomadas pela Administração Pública para evitar ou reduzir 

danos? 

□ Técnicas (1): disponibilização de novas origens (a), reforço dos volumes disponíveis (b) 

□ Informativas (2): formas de poupança (a), diversificação de culturas (b), timings das 

operações (c), alertas meteorológicos (d) 

□ Financeiras (3): seguro agrícola (a), empréstimo bonificado (b), indemnizações (c) 

□ Outras (4): quais ? _______________________________________________________ 

 

17. Como avalia a eficácia dessas medidas? 

□ Eficazes (1)   □ Mais ou menos (2)  □ Ineficazes (3) 

 

18. Quais são, na sua opinião, as principais causas das Secas e da falta de água que causam? 

□ Variabilidade climática (1)  □ Desperdício nos consumos (2) 

□ Intensificação dos regadios (3)  □ Aumento demográfico (4) 

□ Redução da floresta / vegetação (5) □ Urbanização dos hábitos (6) 

□ Alterações climáticas (7)  □ Outras (8) _____________________________ 

 

19.  Quais são, na sua opinião, as principais soluções a adoptar? 

□ Construir novas infraestruturas (1)  □ Reduzir os desperdícios (2) 

□ Reduzir os consumos domésticos (3)  □ Restringir a urbanização (4) 

□ Reduzir as áreas regadas (5)   □ Fomentar a florestação / natureza (6) 

□ Outras (7) ______________________________________________________________  
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Anexo C – Inquérito aplicado aos utilizadores do sistema de 

abastecimento urbano 

1. Categoria _____________________________________________________________________ 

 

2. Escolaridade (variável de controlo) 

□ Primária (1)   □ Secundária (2)   □ Superior (3) 

 

3. Idade 

□ 15-34 (1)   □ 35-54 (2)   □ >55 (3) 

 

4. Profissão ______________________________________________________________________ 

 

5. Residência 

Lugar / freguesia / concelho _________________________________________________ 

□ Sotavento serra (1)  □ Sotavento barrocal (2)  □ Sotavento litoral (3) 

□ Barlavento serra (4)  □ Barlavento barrocal (5) □ Barlavento litoral (6) 

 

6. Tipo de habitação 

□ Apartamento (1)  □ Moradia/casa térrea (2) 

□ Moradia com jardim (3) □ Moradia com quintal (4); Área: ______ m2 

 

7. Origem da água 

□ Rede pública (1)  □ Furo (2)   □ Poço (3) 

□ Fonte/nascente (4)  □ Açude/barragem (5) □ Linha de água (6) 

□ Outra (7) Qual ? _____________________________________________________ 
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8. Dispõe de algum acesso de emergência à água em caso de Seca? 

□ Não (1) □ Sim (2) Qual ? _____________________________________________ 

 

9. Quais os períodos de Seca que recorda terem afectado o abastecimento? 

□ 2004/5 (1)  □ 2000/1 (2)  □ 1998/9 (3)  □ 1994/5 (4) 

□ 1991/2 (5)  □ 1980/3 (6)  □ Outros (7) _______________________ 

 

10. Que medidas tomou para evitar ou reduzir danos? 

□ Preventivas (1): armazenamento em vasilhas, abertura de furo, construção de cisterna 

□ Mitigadoras (2): reutilização da água, uso de fontes públicas 

□ Outras (3): quais? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11. Que medidas recorda ter tomado a Administração Pública para evitar ou reduzir danos? 

□ Técnicas (1): restrições horárias/sazonais, novas origens 

□ Informativas (2): formas de poupança, alertas meteorológicos 

□ Outras (3): quais? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

12. Como avalia a eficácia dessas medidas? 

□ Eficazes (1)   □ Mais ou menos (2)  □ Ineficazes (3) 

  

13. Quais são, na sua opinião, as principais causas das Secas? 

□ Alterações climáticas (1)   □ Desperdício no consumo (2) 

□ Intensificação da agricultura de regadio (3) 

□ Aumento demográfico (4)   □ Redução da floresta / vegetação (5) 

□ Urbanização dos hábitos domésticos (6) 

□ Outras (7) ______________________________________________________________ 
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14.  Quais são, na sua opinião, as principais soluções a adoptar? 

□ Construir novas infraestruturas (1)  □ Reduzir os desperdícios (2) 

□ Reduzir os consumos domésticos (3) 

□ Restringir a urbanização (4)   □ Reduzir as áreas regadas (5) 

□ Fomentar a florestação / proteger as áreas naturais (6) 

□ Outras (7) ______________________________________________________________ 
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Anexo D – Medidas de gestão da água contempladas na Estratégia 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

(selecção de medidas de enquadramento e intervenções complementares incluídas 

na Prioridade Estratégica “Gestão Integrada da Água e seu Aproveitamento Eficiente”) 

 

- Implementar o sistema institucional estabelecido na Lei da Água, assumindo as Regiões 

Hidrográficas como unidades principais de planeamento e gestão da água, promovendo, assim, a 

gestão integrada do domínio hídrico, incluindo as águas interiores, de superfície e subterrâneas, e as 

águas costeiras e de transição, incluindo os respectivos leitos, margens e zonas adjacentes e 

assegurando, em particular, a integração dos objectivos da política da água nas políticas sectoriais à 

escala de cada Região Hidrográfica e o enquadramento das actividades económicas e de 

desenvolvimento regional no planeamento das bacias hidrográficas. 

 

- Reforçar o papel normativo da Autoridade Nacional da Água, e o papel regulador das 

Administrações de Região Hidrográfica. 

 

- Reforçar a cooperação com Espanha para a gestão integrada das águas das bacias 

hidrográficas Luso-Espanholas, no quadro da Convenção sobre Protecção e Aproveitamento 

Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas. 

 

- Promover a implementação progressiva de critérios económico-financeiros na utilização 

das águas, tendo por objectivos a internalização dos custos decorrentes das actividades com impacte 

negativo no estado das águas e a necessidade de assegurar a recuperação dos custos das prestações 

públicas que garantem a qualidade e quantidade das águas utilizadas, neles se incluindo os custos de 

escassez, de modo a assegurar a sustentabilidade dos sistemas da gestão das águas, atendendo, 

contudo, às respectivas consequências económicas, sociais e ambientais. 
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- Levantamento exaustivo das principais pressões e impactes sobre as águas, designadamente 

as descargas de ETAR e de efluentes industriais, e definição e implementação das medidas de 

prevenção e controlo das pressões e impactes, incluindo a definição de zonas de protecção das 

captações de água destinadas à produção de água para consumo humano e implementação das 

correspondentes medidas de salvaguarda. 

 

- Elaboração dos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH) e de Planos Específicos 

de Gestão de Águas previstos na Lei da Água, em particular para os estuários e para os sistemas 

aquíferos que abrangem mais do que uma Região Hidrográfica. 

 

- Implementação do Plano Nacional de Regadios de forma articulada com as estratégias para 

a gestão da água definidas no Plano Nacional da Água e nos Planos de Gestão de Bacia 

Hidrográfica, de forma a assegurar o usos eficiente da água e a prevenção e controlo das pressões 

sobre as massas de água. 

 

- Concretização da parte do investimento previsto no Plano Estratégico de Abastecimento 

de Água e Saneamento de Águas Residuais que não seja incluído no QREN. 

 

- Reforçar as competências de regulação e de autoridade nacional para as águas de consumo 

humano atribuídas ao Instituto Regulador de Águas e Resíduos, alargando essas competências a 

todos os sistemas de abastecimento de água, de tratamento de águas residuais e de gestão de 

resíduos sólidos urbanos. 
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Anexo E – Medidas de ajuda e compensação ao sector agrícola 

aplicadas durante a Seca de 2004-06 

1. Designação: Aumento de 60% para 80% do adiantamento dos Prémios à vaca aleitante e 

prémio especial aos bovinos machos, relativos a 2004. 

Descrição: Adiantamento de 80% (em vez dos 60% regulamentares) do montante a pagar a título 

do prémio à manutenção de vacas aleitantes e prémio especial aos bovinos machos, tendo em vista a 

disponibilização de meios financeiros aos produtores, que lhes permitisse fazer face a dificuldades de 

tesouraria, resultantes das perdas e dos acréscimos de encargos na alimentação animal, em virtude da 

seca e restrições à movimentação devidas à Língua Azul. 

Legislação base: Decisão 2005/496/CE, de 04/03. 

Beneficiários: Todos os produtores que se candidataram em 2004 ao prémio à Vaca Aleitante e 

prémio especial aos bovinos machos. 

 

2. Designação: Possibilidade de utilização de terras de set-aside para fins de alimentação 

animal, na zona de Língua Azul. 

Descrição: Derrogação que permite a utilização, desde 15 de Janeiro de 2005, das terras que 

estavam sujeitas a retirada da produção na zona abrangida pelas restrições no âmbito da Língua 

Azul, para fins de alimentação animal, tendo em vista um aumento da disponibilidade de 

alimentação forrageira. 

Legislação base: Decisão 2005/1049/CE, de 07/04. 

Beneficiários: Produtores de pecuária em regime extensivo que tenham obrigação de retirada de 

terras da produção. 

Âmbito geográfico: Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo e Algarve. 

 

3. Designação: Plano de Contingência Língua Azul. 

Descrição: O orçamento PIDDAC 2005 da Direcção Geral de Veterinária foi reforçado em cerca 

de 8 M€, para fazer face ao plano de testes e de vacinas implementado, em virtude do impacto 
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económico dos elevados custos associados às medidas de índole sanitária que se previam, 

constituindo o suporte financeiro dos encargos veterinários previstos no Plano de Contingência da 

Febre Catarral Ovina - Língua Azul. As dificuldades decorriam também da necessidade de 

deslocação dos animais por falta de prados e pastagens dentro da zona de vigilância. 

Legislação base: Despacho Conjunto 624/2005, de 25 Agosto. 

 

4. Designação: Ajuda Nacional aos Produtores de Pecuária em Regime Extensivo (Língua 

Azul). 

Descrição: Subvenção financeira a fundo perdido aos produtores pecuários, destinada a compensar 

os custos adicionais com alimentação, resultantes da escassez de pastagens em virtude de condições 

climatéricas adversas, bem como restrições à movimentação animal impostas no âmbito do Plano 

Nacional de Luta e Erradicação da Febre Catarral Ovina. 

Legislação base: Despacho Normativo n.º 10/2005, de 02/02. 

Montantes: 30 €/fêmea da espécie bovina com mais de 24 meses, 9 €/fêmea das espécies ovina e 

caprina com mais de 12 meses ou que já tenham parido, no máximo de 3 000 €/exploração. 

Comparticipação Nacional: A subvenção não ultrapassou os 15 M€. 

 

5. Designação: Regimes de excepção das medidas “Indemnizações Compensatórias” e 

“Medidas Agro-Ambientais”. 

Descrição: 

1 - Devido ao surto de febre catarral ovina, que causou restrições à circulação de animais, um 

significativo número de beneficiários destas intervenções, viram-se impossibilitados de cumprir os 

compromissos assumidos, relativamente aos limites do encabeçamento pecuário. Assim, foi previsto 

um regime de excepção, objecto de Portaria, em que os titulares de unidades de produção situadas 

nas zonas afectadas pelo surto da febre catarral ovina e cuja densidade pecuária exceda os limites 

impostos pelos regulamentos de aplicação das referidas intervenções, podem, em alternativa: 

• manter o cumprimento dos compromissos assumidos, podendo no que respeita ao 

encabeçamento ter nas suas unidades de produção um número de cabeças normais, que 

multiplicado pelo factor 0,5, não ultrapasse as densidades pecuárias a que se comprometeram; 

• desistir da ajuda a que se candidataram, devido à impossibilidade de cumprir o compromisso 

relativo ao encabeçamento, não havendo neste caso lugar à devolução das ajudas. 
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2 - Atendendo à situação de seca e aos seus efeitos na produção agrícola de acordo com os dados 

disponíveis, que serão quantificados no final da campanha, reconheceu-se como podendo ser 

considerada um caso de força maior, dando assim abertura à aceitação de derrogações no 

cumprimento de certas condições estabelecidas para as Medidas Agro-Ambientais. 

Assim, de acordo com as orientações dadas e perante a ocorrência de um caso de força maior, em 

que um ou mais compromissos agro-ambientais não são temporariamente respeitados, devem ser 

diferenciadas as duas seguintes situações: 

• o beneficiário mantém as condições de acesso e iniciou o cumprimento dos compromissos, 

antes de se verificar o caso de força maior; 

• o beneficiário foi impedido de manter as condições de acesso ou de cumprir os 

compromissos assumidos, relativamente a parte ou à totalidade da área ou aos animais devido 

ao caso de força maior. 

Na primeira situação o beneficiário conservará o direito à ajuda na campanha, enquanto na segunda 

situação, relativamente à área, ou aos animais, para que não foi possível manter as condições de 

acesso ou cumprir os compromissos, não haverá lugar a pagamento, nem a penalização por quebra 

dos compromissos assumidos. 

No âmbito da aplicação da Intervenção “Medidas Agro-Ambientais” foram identificadas, 

nomeadamente, as seguintes situações provocadas pelas seca, que justificam derrogações ao 

cumprimento de certas condições de acesso e/ou compromissos constantes na respectiva 

regulamentação: 

• insuficiência de pastagem e consequente alteração ou quebra dos níveis de encabeçamento 

mínimo nas medidas em que este encabeçamento é obrigatório; 

• utilização na alimentação de efectivo pecuário do próprio ou de outrem (a partir de Agosto) 

de áreas com culturas destinadas à satisfação de outros objectivos; 

• redução ou ausência de sementeira de culturas anuais de Primavera/Verão; 

• redução ou ausência de plantação de culturas permanentes de sequeiro ou regadio; 

• deficiente desenvolvimento vegetativo em culturas anuais ou permanentes; 

• impossibilidade de manter os animais. 

 

6. Designação: Aumento de 60% para 80% do adiantamento do Prémio à vaca aleitante 

relativo a 2005. 
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Descrição: Adiantamento de 80% (em vez dos 60% regulamentares) do montante a pagar a título 

do prémio à manutenção de vacas aleitantes, tendo em vista a disponibilização de meios financeiros 

aos produtores, que lhes permitisse fazer face a dificuldades de tesouraria, resultantes das perdas e 

dos acréscimos de encargos na alimentação animal, em virtude da seca. 

Legislação base: Decisão 2005/2850/CE, de 29/07. 

Beneficiários: Produtores que se candidataram ao prémio à Vaca em Aleitamento em 2005. 

Montantes: 80% do prémio base – 200 €/cabeça. 

Comparticipação Comunitária: 80% de 79 M€. 

 

7. Designação: Antecipação do pagamento dos prémios por ovelha e por cabra e 

complementar, relativo a 2005. 

Descrição: Pagamento integral, a partir de 1 de Novembro, do prémio por ovelha e por cabra e do 

prémio complementar, tendo em vista a disponibilização de meios financeiros aos produtores, que 

lhes permita fazer face a dificuldades de tesouraria resultantes das perdas e dos acréscimos de 

encargos na alimentação animal, em virtude da seca. 

Legislação base: Reg. (CE) n.º 1418/2005, da Comissão, de 29/08. 

Beneficiários: Produtores que se candidataram ao prémio por ovelha e por cabra e prémio 

complementar em 2005. 

Montantes: 21 €/ovelha, 16.8 €/cabra, 7 €/ovelha e cabra (complementar). 

Comparticipação Comunitária: 29 M€. 

 

8. Designação: Antecipação do pagamento das ajudas ao leite e produtos lácteos, em 2005. 

Descrição: Pagamento integral do prémio ao leite e a produtos lácteos, tendo em vista a 

disponibilização de meios financeiros aos produtores, que lhes permita fazer face a dificuldades de 

tesouraria resultantes das perdas e dos acréscimos de encargos na alimentação animal, em virtude da 

seca. 

Legislação base: Reg. (CE) n.º 1418/2005, da Comissão, de 29/08. 

Beneficiários: Produtores que se candidataram à Ajuda ao Leite e Produtos Lácteos, em 2005. 

Montantes: 16.31 €/t quota. 

Comparticipação Comunitária: 45 M€. 
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9. Designação: Antecipação do pagamento do RPU (50%), relativo a 2005. 

Descrição: Adiantamento de 50% do pagamento único às explorações, tendo em vista a 

disponibilização de meios financeiros aos produtores, que lhes permita fazer face a dificuldades de 

tesouraria resultantes das perdas do mau ano agrícola em virtude da seca. 

Legislação base: Decisão 2005/2850/CE, de 29/07. 

Beneficiários: Produtores que se candidataram ao Regime de Pagamento Único (RPU) em 2005. 

 

10. Designação: Transferência de cereais de intervenção. 

Descrição: Transferência para Portugal de cereais de stocks de intervenção comunitários, 

provenientes da Hungria (80 mil toneladas de milho, 80 mil de trigo mole e 40 mil de cevada), de 

modo a disponibilizá-los em condições vantajosas aos criadores de gado bovino, ovino e caprino, 

que se viram na impossibilidade de alimentar os efectivos com o recurso às pastagens e forragens, 

dadas as baixíssimas produtividades verificadas em consequência da seca. Os locais de destino dos 

cereais serão os silos de Lisboa e de Leixões. Após a colocação dos cereais nos silos, o INGA 

procede à sua revenda, conforme o procedimento habitual de vendas de intervenção. 

Legislação base: Reg. (CE) nº 1784/2003, art. 7º, que estabelece a OCM dos Cereais, aprovado em 

26 de Maio de 2005; Despacho nº 595/2005, de 19 de Agosto. 

Beneficiários: As vendas dos cereais de intervenção são dirigidas exclusivamente aos agrupamentos 

de criadores de gado bovino, ovino e caprino e industriais de rações com as quais aqueles 

estabeleçam contratos de fornecimento. 

Comparticipação Comunitária: 60 €/t. 

 

11. Designação: Alargamento da possibilidade de utilização de terras de set-aside, para fins de 

alimentação animal a todo o território continental. 

Descrição: Alargamento à totalidade do território continental da derrogação que permitia, desde 15 

de Janeiro de 2005, a utilização das terras que estavam sujeitas a retirada da produção. 

Disponibilização de alimentação forrageira para os produtores das regiões de Entre Douro e Minho, 

Trás-os-Montes e Beira Litoral. 

Legislação base: Decisão 2005/1876/CE, de 24/06. 
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12. Designação: Não penalização por subutilização de direitos ao prémio à vaca aleitante e 

por ovelha e cabra, em 2005. 

Descrição: De modo a garantir que eventuais diminuições temporárias de efectivos pecuários, 

decorrentes da situação de seca, não conduzam à perda de direitos aos prémios por vaca em 

aleitamento, por ovelha e por cabra, no ano de 2005, não reverte para a reserva nacional a parte de 

direitos não utilizada pelos produtores, sem prejuízo de outras regras relativas a atribuições de 

direitos efectuadas a partir da reserva nacional ou da reserva específica. 

Legislação base: Despacho nº 13921/2005, de 23/06, do MADRP. 

 

13. Designação: VITIS - Medidas que atenuem as dificuldades de plantação dentro do 

prazo do programa. 

Descrição: Apoio à reconversão e reestruturação da Vinha, do Programa VITIS. Prorroga até 31 de 

Maio de 2006, o prazo final para conclusão dos projectos e possibilita o adiantamento dos 

pagamentos para os 30 projectos não concluídos até aquele prazo, em virtude das dificuldades 

originadas pelas condições extremas de seca. 

Legislação base: Portaria 457/2005, de 02/05. 

 

14. Designação: Dispensa temporária de pagamento de contribuições à Segurança Social. 

Descrição: Iniciativa que tende a minimizar os encargos decorrentes do regime de segurança social, 

face à diminuição de rendimento devida às quebras de produção ou à necessidade de aquisição de 

meios de produção que permitam continuar em actividade. 

Legislação base: Decreto-lei nº 115/05, de 14 de Julho; Despacho conjunto do MADRP e MTSS 

de 20 de Setembro de 2005. 

Beneficiários: Isenção social, por um período de seis meses, do pagamento de contribuições para a 

segurança social, para os produtores agrícolas e respectivos cônjuges abrangidos pelo regime de 

trabalhadores independentes, que, cumulativamente, reúnam as seguintes condições: 

• serem detentores de explorações agrícolas de dimensão económica <=12 UDE; 

• as explorações situarem-se nas áreas de influência das Direcções Regionais de Agricultura de 

Trás-os-Montes, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo e Algarve, onde as perdas de 

rendimento, em virtude da grave situação de seca, mais se fizeram sentir; 
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• terem sofrido quebras de produção de, pelo menos, 20% nas regiões desfavorecidas ou 30% 

nas restantes regiões, relativamente à produção média dos últimos 3 anos; 

• não auferirem de quaisquer outros rendimentos de trabalho ou pensões, para além dos que 

resultem da sua actividade agrícola; 

• terem como base de incidência contributiva montante não superior a duas vezes a 

remuneração mínima mensal garantida à generalidade dos trabalhadores. 

 

15. Designação: Linha de Crédito para Apoio a Obras de Hidráulica Agrícola. 

Descrição: Constituiu um empréstimo reembolsável, pelo prazo máximo de três anos, pelas 

instituições de crédito que celebraram protocolo com o IFADAP, no qual era estabelecida uma taxa 

de juro nominal máxima, e beneficiando de bonificações de 80, 60 e 40%, respectivamente, no 1º, 2º 

e 3º anos. O objectivo era disponibilizar os meios financeiros necessários aos investimentos 

destinados a aberturas de furos, poços ou captações similares, com a montagem do respectivo 

equipamento de bombagem, bem como a aquisição de bebedouros e cisternas, quando 

comprovadamente necessários ao abeberamento dos animais. Teve em vista garantir ou melhorar as 

condições de abeberamento dos efectivos pecuários nas regiões mais afectadas pela seca. 

Beneficiários: Pessoas singulares ou colectivas, com explorações agrícolas de bovinos, ovinos e 

caprinos, em regime extensivo, que estejam localizadas nas áreas de influência das Direcções 

Regionais de Agricultura de Trás-os-Montes, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo e Algarve. 

Legislação base: Decreto-lei nº 95/2005, de 9 de Junho. 

Comparticipação Nacional: O montante global de crédito não podia exceder os 45 M€. 

 

16. Designação: Linha de Crédito para Alimentação Animal. 

Descrição: Consistia num empréstimo reembolsável, pelo prazo máximo de um ano, pelas 

instituições de crédito que celebraram protocolo com o IFADAP, no qual era estabelecida uma taxa 

de juro nominal máxima, beneficiando de uma bonificação de juros de 100%. O objectivo era 

compensar os custos acrescidos resultantes da escassez de pastagens e forragens, em virtude das 

condições climatéricas adversas verificadas desde Novembro de 2004. O montante unitário do 

crédito era de 180 €/fêmea espécie bovina com idade superior a 24 meses, 40 €/fêmea espécie ovina 

e caprina com idade superior a 12 meses ou que já tenha parido, e 5 €/colmeia registada. 
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Beneficiários: Pessoas singulares ou colectivas, com explorações agrícolas de bovinos, ovinos e 

caprinos, em regime extensivo, que estejam localizadas nas áreas de influência das Direcções 

Regionais de Agricultura de Trás-os-Montes, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo e Algarve. 

Legislação base: Decreto-lei n.º 94/2005, de 9 de Junho. 

Comparticipação Nacional: O montante global de crédito não podia exceder os 50 M€. 

 

17. Designação: Linha de Crédito para Apoio ao Sector Horto-frutícola. 

Descrição: Consistiu num empréstimo reembolsável, pelo prazo máximo é de 1 ano, pelas 

instituições de crédito que celebraram protocolo com o IFADAP, no qual era estabelecida uma taxa 

de juro nominal máxima, beneficiando de bonificação de juros de 100%. O objectivo era compensar 

as perdas resultantes das condições climatéricas adversas verificadas desde Novembro de 2004. 

Beneficiários: Pessoas singulares ou colectivas do sector horto-frutícola que, em consequência da 

seca, tenham sofrido uma quebra de produção, relativamente à produção normal, igual ou superior a 

20% nas regiões desfavorecidas e 30% nas restantes regiões. Por Portaria foram abrangidos os 

produtores de Batata, no Ribatejo e Oeste (concelhos Bombarral, Lourinhã, Óbidos, Peniche, 

Torres Vedras) e de Citrinos, no Algarve (concelhos de Albufeira, Faro, Lagoa, Loulé, Olhão, Silves 

e Tavira, com excepção das explorações agrícolas cujos pomares se encontrem dentro do 

Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio). 

Legislação base: Decreto-lei nº 96/2005, de 9 de Junho, e Portaria nº 559/2005, de 28 de Junho. 

Comparticipação Nacional: O montante global de crédito não podia exceder 30 M€. 

 

18. Designação: Dispensa temporária de pagamento de contribuições à Segurança Social. 

Descrição: Iniciativa que tende a minimizar os encargos decorrentes do regime de segurança social, 

face à diminuição de rendimento devida às quebras de produção ou à necessidade de aquisição de 

meios de produção que permitam continuar a actividade. Alargamento às explorações com mais de 

12 e menos de 16 unidades de dimensão europeia (UDE). Prorrogação do prazo de candidatura até 

dia 30 de Novembro de 2005. 

Beneficiários: Produtores agrícolas e respectivos cônjuges abrangidos pelo regime de trabalhadores 

independentes que sejam detentores de explorações agrícolas com uma dimensão superior a 12 

UDE e inferior a 16 UDE. 
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Legislação base: Decreto-Lei n.º 190/2005, de 4 de Novembro que altera os artigos 2º e 6º do 

Decreto-Lei n.º 115/2005, de 14 de Julho. 

 

19. Designação: II Linha de Crédito para Alimentação Animal. 

Descrição: Linha de Crédito criada para financiamento das entidades do sector pecuário extensivo, 

criadoras de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos, bem como das entidades que se dediquem 

à apicultura, com vista a compensar os custos acrescidos resultantes da escassez de pastagens e 

forragens, em virtude de condições climatéricas adversas verificadas desde Novembro de 2004. 

O montante unitário de crédito é de 180 €/fêmea das espécies bovina e equina, com idade 

superior a 24 meses, 40 €/fêmea espécie ovina e caprina com idade superior a 12 meses ou que já 

tenha parido, 120 €/porca reprodutora e 5 €/colmeia registada. 

Beneficiários: Pessoas singulares ou colectivas cujas as explorações agrícolas do sector pecuário se 

dediquem à bovinicultura, ovinicultura, caprinicultura, suinicultura, equinicultura e apicultura e se 

localizem nas áreas de influência das Direcções Regionais de Agricultura de Trás-os-Montes, Beira 

Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo e Algarve ou em concelhos afectados por incêndios florestais na 

área de influência da Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral. 

Os produtores que já tivessem acedido à anterior linha de crédito, só podiam habilitar-se a esta 

segunda, se não tivessem atingido o montante a que tinham direito, o qual dependia do efectivo 

pecuário que detinham. 

Legislação base: Decreto-Lei n.º 183/2005, de 3 de Novembro que altera os artigos 1º, 2º e 3º do 

Decreto-Lei n.º 94/2005, de 9 de Junho, e o artigo 3º do Decreto-lei n.º 95/2005, de 9 de Junho. 

Comparticipação Nacional: O montante global de crédito não pode exceder os 90 M€. O reforço 

desta linha de crédito deve-se à transferência de 40 M€ da linha de crédito criada pelo Decreto-Lei 

n.º 95/2005, de 9 de Junho. 
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