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Câmara Municipal de Odemira 
 

Posição Política   
Gestão de Água com origem na Albufeira de Santa Clara 

 
 

 

Enquadramento 

 

A evolução da Pandemia de Covid-19 no concelho de Odemira deu visibilidade à 

gravidade de problemas locais, alguns deles colocados às instâncias superiores desde 

há muito. 

De entre eles a Gestão de água com origem na albufeira de Santa Clara, situação que 

vem preocupando os autarcas, empresários, ONG e a população em geral 

especialmente desde o ano 2019. 

 

Pode o fornecimento de água a partir da barragem de Santa Clara estar em risco 

quando ainda detém quase metade da sua capacidade? 

A resposta parece estar nos avisos e medidas restritivas já aplicadas pela sua 

entidade gestora, a Associação de Beneficiários do Mira (ABM), devendo notar-se; 

 

NOTA 1 - A barragem de Santa Clara pode já não ter os 50% da sua capacidade 

preenchida com água, pois ao longo de mais de 50 anos é provável que alguma da 

sua capacidade de armazenamento de água tenha sido preenchida com sedimentos 

arrastados em cheias dos ribeiros afluentes, e erosão das encostas da barragem. 

NOTA 2 - As características do sistema, com distribuição de água por gravidade ao 

longo dos extensos canais abertos com perdas relevantes por evaporação e 

infiltração, bem como as perdas no fim de linha (ribeiros e/ou no mar), somam entre 

30 a 40% de perdas reais de água não utilizada. 

NOTA 3 - A captação de água na barragem faz-se atualmente com recurso a um 

sistema de bombagem fixa estando este próximo do seu limite de capacidade, 

implicando um urgente e avultado investimento em novo sistema mais potente, cujo 

financiamento é da responsabilidade do Estado. 

NOTA 4 - A ABM assumiu na reunião do Conselho Estratégico de 19 de Abril último 

que pode continuar a extrair água para além da cota 108, com recurso a outro 

sistema de bombagem mais potente, mas será sempre …“entrar na zona do 

desconhecido da Barragem…”. 

NOTA 5 - O histórico recente mostra que nos últimos 8 anos a reposição de caudais 

(chuva), não foi suficiente para repor os níveis de gasto anual. 

 

Em suma, urge atender aos alertas e tomar medidas há muito exigidas (em Anexo), 

às quais as entidades responsáveis nunca responderam, pois a curto prazo, e a 

manterem-se os baixos níveis de reposição dos últimos anos, o concelho e a região 
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podem ser confrontados com uma situação crítica no abastecimento de água, que a 

acontecer afetará todas as atividades e não apenas a Agrícola, bem como o 

abastecimento público uma vez que este depende do transporte de água pela rede 

de canais. 

 

Gestão de água e Resiliência da Barragem de Santa Clara 

 

Não restam dúvidas que a situação atual é ALARMANTE, mas todos estão na 

esperança de que o S. Pedro resolva o problema por agora. Alarmante está a pressão 

sobre o uso dos recursos hídricos com origem em Santa Clara. 

 

Insensibilidade, tem sido a posição das autoridades públicas sob tutela do Estado 

Central perante os alertas e solicitações de intervenção, desde o ano 2000, na 

avaliação da real capacidade utilizável da Barragem de Santa Clara, e urgente 

desenvolvimento de um Plano de Gestão e Resiliência (de forma participada), com 

critérios justos de gestão de crise e medidas de minimização de perdas.  

 

Insensibilidade, porque mostra indiferença às iniciativas promovidas pelas Câmaras 

de Odemira e Aljezur, pelos seus Presidentes, pelas Assembleias Municipais, ONGs e 

pelos empresários e população local. 

 

Insensibilidade, porque deixa ao acaso e para decisão de outros (da ABMira), a sua 

responsabilidade em situação de contingência e racionamento, com distanciamento 

social, ignorando ser esta a única forma de descrever a recente tomada de decisão 

pela ABM de cortar a água a pequenos agricultores e outros utilizadores de quem 

dela dependem sem outra alternativa. 

 

Neste quadro, a Câmara Municipal de Odemira, alerta o Governo, para: 

 

1. Em mais de 50 anos nunca a barragem de Santa Clara atingiu níveis tão baixos 

como os que se verificam há mais de 1 ano. 

 

2. O sistema de captação atual (por bombagem) na barragem já não responde às 

reais necessidades de consumo nos Concelhos de Odemira e Aljezur. 

 

3. Atualmente a ABM está a proceder a cortes de fornecimento de água, incluindo a 

pequenos agricultores que não têm outra alternativa. 

 

4. Desconhece-se a real disponibilidade utilizável de água com origem na Barragem 

de Santa Clara. 

 

5. Em reunião do Conselho Estratégico da ABM, realizado em 19 de Abril, os 

presentes foram informados; 

- que para a ABM, abaixo da cota 108 “é o desconhecido”; 
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- que não há garantia de fornecimento de água para além de 1 ano se não chover; 

- os empresários agrícolas presentes foram “convidados” a adotar outro tipo de 

culturas menos dependentes de água. 

 

6. Há indícios de vários proprietários com terrenos incultos há muitos anos no 

interior do Perímetro de Rega do Mira (PRM) que solicitaram ter cota de 

fornecimento de água em 2021, continuando os terrenos sem qualquer uso e 

vendendo estes, a sua cota a “vizinhos” com produção fora do PRM, os quais se 

viram privados de consumo por ser “precários”. 

 

7. Apesar do cenário real de crise da água, continuam a instalar-se novas áreas de 

produção no PRM. 

 

Perante o cenário descrito, os Eleitos da CMO reclamam ao Governo de Portugal: 

 

1. A urgente resposta, objetiva e esclarecedora às reiteradas solicitações (que se 

Anexam); 

 

2. A urgente realização de um Plano de Contingência para a gestão e usos da água 

com origem na albufeira de Santa Clara, com participação das autarquias, nele 

prevendo critérios justos de utilização de água em tempos de escassez, que atentem 

ao histórico de utilização e à realidade social local, bem como a aplicação de 

medidas de redução de perdas.  

 

3. Determinar e estabelecer a aplicação de medidas preventivas para evitar a rotura 

social e económica local. 

 

4. A urgente realização do Plano de Gestão e Resiliência da Barragem de Santa Clara.  

 

 

 

Odemira, 20 de maio de 2021 

 

Os Eleitos da Câmara Municipal de Odemira 

 

 

A presente Posição Política será remetida: 

- Presidente da República 

- Presidente da Assembleia da República 

- Primeiro Ministro  

- Grupos Parlamentares na Assembleia da República 

- Ministro do Ambiente e da Ação Climática 

- Ministra da Agricultura 

- Ministra da Coesão Territorial 
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- Presidente da CIMAL 

- Assembleia Municipal de Odemira 

- Publicar no site do Município de Odemira 

 














