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 ---------- ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA TRINTA DE JULHO DO ANO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM (texto retificado): ----------------------------------------------------------  

 ---------- Ao trigésimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se no 

Cineteatro “Camacho Costa” de Odemira uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, 

presidida pela Senhora Ana Maria de Oliveira Aleixo, Presidente da Assembleia Municipal, 

secretariada pela Senhora Maria Manuela Gonçalves Moreira (Primeira Secretária) e pelo 

Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Segundo Secretário), e convocada pela 

primeira ao abrigo do artigo vigésimo oitavo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------  

 ---------- Ponto Único: A GESTÃO DA ÁGUA EM ODEMIRA. ---------------------------------------  

 ---------- Participaram nesta reunião trinta e um Membros da Assembleia Municipal, a saber: 

Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Sofia Pacheco 

Soares, António Manuel Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Bernardo Manuel Gaspar 

Marreiros de Matos, Daniel Sobral Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Fernanda 

Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Fernando 

Manuel da Conceição Guerreiro, Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, Florival Matos 

Silvestre, Francisco António Caetano Lampreia, Francisco Manuel Silva Martins, João Palma 

Quaresma, Manuel António Dinis Coelho, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel da Silva 

Cruz, Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria 

Manuela Gonçalves Moreira, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Nádia da 

Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, 

Pedro Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino 

Gonçalves, Teresa Alexandra Pereira Bernardino e Vera Lúcia Montes Raposo. -------------------  

 ---------- Não compareceram os Membros: Manuel Inácio Dias Pereira, Presidente da Junta de 
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Freguesia de Boavista dos Pinheiros; Rita Isabel da Costa Lourenço Dias e Valdemar Pacheco 

Silvestre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas-vindas ao Bernardo 

Manuel Gaspar Marreiros de Matos que, nos termos dos artigos septuagésimo oitavo e 

septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 

setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de 

janeiro, se encontra a substituir o Senhor Miguel Forte Prista Monteiro, eleito pelo Partido 

Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas quinze horas e trinta minutos, a Senhora Presidente 

da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. Face às atuais 

contingências relativas ao combate à pandemia Covid-19 foram respeitadas as medidas de 

distanciamento social, com lugares reservados para o efeito, bem como o uso obrigatório de 

máscara.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, participaram os Senhores José 

Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Deolinda Maria Pinto 

Bernardino Seno Luís e Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva Domingos, Vereadoras 

eleitas pelo Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Comparecerem também a esta sessão os seguintes Convidado(a)s:-------------------------  

 ----------  - Dr. André Matoso, Diretor Regional da Administração da Região Hidrográfica do 

Alentejo (ARH Alentejo) / Agência Portuguesa do Ambiente (APA); --------------------------------  

 ----------  - Eng.º Manuel Amaro Figueira, Presidente da Direção da Associação de 

Beneficiários do Mira (ABM); -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Eng.ª Carla Lúcio, Diretora Executiva da Associação de Beneficiários do Mira 

(ABM);  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dr. Francisco Narciso, Presidente do Conselho de Administração da AgdA- Águas 
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Publicas do Alentejo (AgdA); ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dr.ª Telma Cristina Felizardo Guerreiro, Deputada da Assembleia da República pelo 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a rápida adesão dos 

convidados ao convite endereçado pela Assembleia Municipal para participarem na presente 

sessão e, bem assim, informou que também haviam sido convidados os restantes Deputados da 

Assembleia Municipal eleitos pelo círculo de Beja, Pedro do Carmo (Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista) e João Dias (Grupo Parlamentar da Coligação Democrática Unitária) que 

não puderem comparecer. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO ---------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal iniciou a presente sessão explicando 

as razões que motivaram o agendamento da mesma, designadamente por “ser constante e 

recorrente a colocação de questões alusivas a esta temática e algumas delas o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal conseguia responder, mas muitas seriam as entidades próprias que 

deviam prestar os esclarecimentos corretos e adequados em função do tipo de questões que são 

colocadas pelos Senhores Deputados Municipais e pelo público que costuma assistir às sessões 

da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pretendemos mais do que fazer uma retrospetiva do que está para trás, pretendemos 

dialogar e deveremos centrar-nos naquilo que nos une a todos, que é resolver os problemas que 

temos, como perspetiva e como o fito de adequar e gerir aquilo que ainda temos de água, seja 

na barragem seja nas nossas torneiras. Temos todos que fazer um esforço para tentar encontrar 

soluções para os problemas, alguns deles externos a nós, como por exemplo a “mãe natureza” e 

achamos que esta Assembleia Municipal é o local ideal para que aqueles que foram escolhidos 

para representar os cidadãos, que são os senhores Deputados Municipais das várias bancadas 

políticas com assento na Assembleia Municipal; aqueles que são o público em representação 
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direta dos cidadãos; o Senhor Presidente da Câmara Municipal e os senhores representantes das 

entidades convidadas; para todos em conjunto conversarmos e tentarmos arranjar aqui uma 

forma de resolvermos os problemas e as questões que nos assistem. ---------------------------------  

 ---------- É no Todo que vamos conseguir resolver o problema de cada Um e o problema de uma 

universalidade de pessoas. Peço união, porque enquanto há Água há Esperança!”.  ----------------  

 ---------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal convidou os presentes a 

assistirem a um pequeno filme alusivo aos “50 Anos da Barragem de Santa Clara”. ---------------  

 ------------------------ PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ---------------------------  

 ---------- Nos termos da alínea a) do número três do artigo terceiro da Lei número um A barra 

dois mil e vinte, datada de dezanove de março, na sua atual redação, a intervenção do público 

foi permitida através do envio da respetiva comunicação que pretendesse efetuar aos serviços 

de apoio à Assembleia Municipal. Registaram-se as seguintes intervenções: ------------------------   

 ---------- 1. Mónica Isabel Penetra Campos Carvalho Mcgill: ------------------------------------------  

 ---------- “Cidadã Odemirense beneficiária do Perímetro de Rega do Mira (PRM) e Presidente 

de uma Associação de Turismo “Casas Brancas”. Como Américo Tomás disse no seu discurso, 

a água serve para melhorar a vida de todos e também uma menção não só ao PRM, mas 

também ao setor do turismo, agricultura e população. --------------------------------------------------  

 ---------- Para o representante da APA tenho as seguintes questões: -----------------------------------  

 ----------  - dada a situação de armazenamento da barragem de Santa Clara e em conversas com 

a Senhora Secretária de Estado do Turismo, sei que foi pedido pelo Ministro do Ambiente, há 

cerca de dois meses atrás, um relatório sobre a situação atual. Gostava de saber se esse relatório 

já foi realizado e se foi a que conclusão chegaram? -----------------------------------------------------  

 ----------  - em termos de estudo batimétrico, foi fito alguma coisa, está previsto ou não, para 

saber exatamente o que existe no fundo da barragem. ---------------------------------------------------  

 ----------  - a gestão da água da barragem de Santa Clara é feita pela ABM, mas nos +últimos 
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anos temos assistido a um crescimento, diria quase descontrolado, do setor agrícola, que 

também precisa de muita água. Por isso gostava de saber se o Ministério do Ambiente e o 

representante da APA não acham que se deve fazer um licenciamento, uma certificação 

aquando da instalação destes investimentos, para que haja um maior controlo da água. -----------  

 ---------- - o relatório do IGAMAOT de há uns anos atrás refere imensas ilegalidades que até à 

data de hoje, penso que não foram fiscalizadas mais, nem têm atuado sobre tal. Sei que está a 

desenvolver-se uma nova plantação de abacate junto da Herdade da Casa Branca, a qual 

conheço bem porque era da minha família, e também ouvi dizer que no Bico Torto, que 

normalmente e até agora tem citrinos que vão arrancar e iniciar uma plantação de abacates, com 

cerca de cem hectares. Sendo que para fazer cinquenta hectares de área é preciso um estudo de 

impacto, gostava de saber se estão a par disso e o que vão fazer? -------------------------------------  

 ---------- Para a Câmara Municipal de Odemira lanço também o desafio do licenciamento das 

instalações a nível das atividades agrícolas, para um maior controlo e gestão da situação da 

água. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para os representantes da ABM: -----------------------------------------------------------------  

 ----------  - qual o ponto de situação à cota cento e treze, sendo que o que estava previsto para 

ser atribuído nesta campanha de rega são vinte e oito milhões. Gostava de saber desses vinte e 

oito milhões, quanto é que temos ainda de sobra até esgotar? -----------------------------------------  

 ----------  - se não chover, que é o que se calhar temos de mais certo, como é que vai ser esta 

gestão na campanha de dois mil e vinte e dois que está aí. Se existe um plano de emergência 

para já, além do rateio que já existe no abastecimento de água, a médio prazo o que é que 

pensam fazer e a longo prazo? -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - gostava também de lançar tanto para a ABM como para a APA, sabemos que o PRM 

é uma infraestrutura com muitos anos, que não foi pensada à realidade dos dias. Temos por 

limitações do sistema todos os dias milhões de metros cúbicos de água lançados ao mar. 
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Precisamos de fundos para construir reservatórios ou outros sistemas, porque custa-me ver 

aquela água toda deitada ao mar. O que é que o representante do Estado e do Ambiente têm a 

dizer acerca disto, em pleno seculo vinte e um, estar continuamente a deitarmos tata água fora?  

 ---------- Obrigada!”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Peter Koll: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Sou gerente da Comunidade Tamera em Relíquias. Em primeiro lugar quero 

agradecer a realização desta reunião. Todas as entidades presentes, Câmara Municipal, 

Deputados presentes e Assembleia da República presente, público e OMG’s presentes. É um 

modelo para grupos de trabalho no futuro, porque este assunto da água é supercomplexo. 

Sugiro alguns grupos de trabalho formal e informal. ----------------------------------------------------  

 ---------- Em segundo lugar, tínhamos em dois mil e dezasseis a estratégia municipal paras as 

alterações climáticas. Sugiro reiniciar este plano também no futuro. ---------------------------------  

 ---------- Propor iniciar ais um grupo de trabalho, uma comissão ou conselho, dentro da Câmara 

Municipal sobre o tema da água, ambiente e ecossistemas, e biodiversidade. -----------------------  

 ---------- Todos nós estamos preocupados com a água doce e todos podemos contribuir com 

soluções no futuro em pequenas escalas ou grande escala. Nós estamos no mesmo navio para 

melhorar a situação das famílias, dos pequenos agricultores, pequenas lojas e todos os 

dependentes da água, e por isso a economia local.” -----------------------------------------------------  

 ---------- 3. Fátima do Nascimento Cabeleira Teixeira: --------------------------------------------------  

 ---------- “Eu estive nesta Assembleia Municipal em vinte e oito de fevereiro do ano passado a 

trazer este assunto em choque, porque nos foi dito que tínhamos água para mais quatro ano. 

Ainda não passaram quatro anos, só passou um ano e meio e agora sabemos que temos água 

apenas para um ano e a emergência é ainda mais clara e é ainda mais premente que este assunto 

seja debatido e que se travem todos os fatores que estão a acelerar esta escassez de água. --------  

 ---------- Eu estou aqui em nome do Movimento Juntos pelo Sudoeste que é um movimento 
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informal de cidadãos de Odemira e de Aljezur em defesa do Sudoeste e vou passar rapidamente 

às três questões: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Na situação de escassez de água da barragem de Santa Clara, porque ainda se 

verifica o desperdício de 40% de água doce no final dos canais, em Milfontes e no Rogil, a 

despejarem água pela falésia abaixo? Não há urgência em obras de modernização dos canais e 

aproveitamento da água não usada? Não é imperioso que este problema faça parte do Plano 

Regional de Eficiência Hídrica, para aproveitar a água desperdiçada, em vez de se debruçar 

sobre o modo como explorar a água que resta no volume morto da barragem? A ideia de 

reforçar a segurança do abastecimento para a rega, procurando água de cada vez mais longe e 

cada vez mais fundo, não nos parece ser a solução, enquanto 40% de água da barragem for 

mara o mar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Estão a ser controlados os pedidos e as execuções de furos para captação de água 

subterrânea e qual a expetativa da Agência Portuguesa de Ambiente para o inevitável aumento 

de pedidos -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Qual o estado da rede de monitorização das águas superficiais e subterrâneas? 

Durante quanto tempo teremos um sistema deficitário que é incapaz de identificar focos de 

poluição, nomeadamente aqueles que vão desaguar às praias, bem como contaminar os 

aquíferos, que cada vez mais serão o recurso das pessoas que vão sendo excluídas do 

abastecimento pela ABM? ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Irma Louise Maria Peelen: --------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Boa tarde, -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Meu nome é Irma Peelen, moro em São Luís há vários anos. -------------------------------  

 ---------- O Rio Mira está em sérias dificuldades ambientais e isso é devido, em grande parte, 

pela retenção da água a partir da Barragem de Santa Clara. Estamos a falar do caudal ecológico 

que é definido como água suficiente no Rio Mira de modo a assegurar benefícios ambientas, 



-8- 
30-07-2021 

 

sociais e económicos a jusante da Barragem. -------------------------------------------------------------  

 ---------- As minhas questões são: --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Antes de 2018, a ABM não publicou dados do caudal ecológico. Entendemos que a 

ABM deveria relatar os dados medidos do caudal ecológico à APA desde 2014. Porque essa 

demora? Qual a posição da APA? --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. O relatório anual de 2018, primeiro ano que existem dados públicos, indica que o 

valor do caudal ecológico para os anos secos previsto mensalmente, não foi respeitado. Em 

2019, o valor do caudal ecológico totaliza 12% do previsto para os anos secos. Qual é a posição 

da APA sobre esses incumprimentos? ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. O caudal ecológico relatado pela ABM em 2018 e 2019 são as perdas estimadas. 

Quando é que o caudal ecológico será medido? Qual é o comentário da APA sobre isso? --------  

 ---------- 4. E finalmente, no espírito e exigência legal de informação ambiental, porque o 

volume ecológico não disponível ao publico mensalmente pela ABM e APA? ---------------------  

 ---------- Para finalizar, fica aqui um pedido de S.O.S. do Rio Mira para as Autoridades 

Competentes”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a participação destes 

elementos do público e passou a palavras aos convidados para responderem às questões 

apresentadas, para posteriormente continuar com as questões dos restantes elementos do 

público.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Dr. André Matoso que disse, designadamente, o seguinte: ---------------------  

 ---------- “A reunião com o Senhor Ministro do Ambiente foi suscitada pelos níveis de 

armazenamento anormalmente baixos. Mas este ano temos mais água armazenada do que no 

ano passado. O Senhor Presidente solicitou o agendamento dessa reunião, onde também esteve 

presente o Presidente da Câmara Municipal de Aljezur. De facto, foi solicitado que se fizesse 

uma avaliação da capacidade de garantir a disponibilização de água para abastecimento 
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humano, público, que em primeiro lugar é prioritário de acordo com a legislação comunitária e 

nacional, envolvendo nessa avaliação a AgdA e esse trabalho foi feito por aquela empresa. Há 

um relatório que vai ser transmitido em primeiro lugar ao Município de Odemira e ao Senhor 

Ministro do Ambiente. A resposta é sim, há um relatório que nos foi solicitado para acautelar 

os níveis baixos de armazenamento que permite garantir o abastecimento público. ----------------  

 ---------- Batimetria, sim, vão ser feitas avaliações da batimétrica, sobretudo junto ao corpo da 

barragem, no paredão da barragem para ter uma noção. A Câmara Municipal e várias entidades 

têm questionado, e bem, se de facto o volume que ainda permanece na albufeira é realmente 

aquele que teoricamente foi calculado aquando do projeto da barragem ou se, por via daquilo 

que é normal em qualquer albufeira, há assoreamento e deposição de sedimentos e qual o 

volume que ocupa. Esse trabalho vai ser feito pela APA, em princípio, não lhe sei dizer quando 

temos resultados, sem prejuízo daquilo que já foi feito que é pensar numa solução mais robusta, 

mais resiliente, que tranquilize e nos dê a todos mais tranquilidade naquilo que é a garantia ao 

abastecimento público, aos concelhos de Odemira e também de Ourique. ---------------------------  

 ---------- O nosso Ministério não tem tutela na componente agrícola, pelo que sobre o projeto 

que ouviu dizer que vai ser desenvolvido, se de facto passar a ser uma situação real e se tiver 

sujeita a impacto ambiental, obviamente será sujeito a estudo de impacto ambiental com o que 

isso tem de consequências do ponto de vista de desfecho do processo. ------------------------------  

 ---------- A certificação de instalação de novas atividades agrícolas é muito importante e 

pertinente a sua questão e é muito atual, porque no dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e 

um, foi publicada uma Resolução do Conselho de Ministros (número noventa e sete barra dois 

mil e vinte e um) que define “Define orientações e recomendações relativas à informação e 

sustentabilidade da atividade agrícola intensiva” e no ponto nove refere “Determinar, no âmbito 

da iniciativa «promoção dos produtos agroalimentares portugueses», contribuindo diretamente 

para a meta da intenção estratégica «mais futuro», prevista na Agenda Terra Futura, o seguinte: 
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 ---------- a) Executar um projeto-piloto para a criação, ou adoção, de regimes de certificação de 

produção sustentável e abrangendo as vertentes ambiental, económica, laboral e 

responsabilidade social. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Considerar, para efeitos de certificação, o recrutamento justo e ético, as condições 

que garantam um trabalho digno, a formação necessária dos trabalhadores e a salubridade dos 

alojamentos disponibilizados pelos empregadores.” -----------------------------------------------------  

 ---------- Os projeto-piloto incidem “sobre as seguintes culturas e zonas: a) Culturas de olival e 

amendoal, na Zona de Influência de Alqueva; b) Culturas protegidas no Aproveitamento 

Hidroagrícola do Mira; c) Cultura de abacate no Algarve.” --------------------------------------------  

 ---------- Perdas de água nos terminais, a APA acha que um projeto com esta idade, na altura 

não haviam as preocupações que há hoje e até com mais disponibilidades hídricas, temos de 

fazer alguma coisa e no âmbito do plano nacional de eficiência hídrica vai se debruçar sobre 

esta questão e têm de ser feitos novos investimentos. Sei que a ABM tem desenvolvido 

esforços de projetos que depois não são financiados pelo Ministério da Agricultura e aqui era 

muito importante haver um investimento para acabar com as perdas de água nas pontas do 

sistema.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A água para o abastecimento público dará para muitos anos. --------------------------------  

 ---------- Neste momento no volume morto, o volume morto é uma expressão técnica infeliz que 

existe na linguagem técnica das albufeiras e hidráulica, é o volume sem oxigenação, é um 

volume que não é possível captar e não é o que de facto existe na albufeira de Santa Clara. 

Aqui o que há é um volume abaixo do nível de exploração. Neste momento esse volume é mais 

do que todas a água armazenada em todas as albufeiras no Algarve, mas isto não nos deve 

deixar tranquilos e dizer que há muita água e que se regue com fartura. Não é isso! ---------------  

 ---------- Mas, quando se diz que há água só para um ano, é que queria dar esta nota de não 

alarmismo. O abastecimento público é primordial. A APA tem competências de gestão da água 
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sobretudo, e desde logo, na garantia do abastecimento público em quantidade e qualidade. E, 

portanto, a água que existe abaixo do nível mínimo de exploração permite poder equacionar 

medidas/ investimentos/ jangadas/ técnicas para captar a água para garantir o abastecimento 

público.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Obviamente, como sabem que o sistema de abastecimento público assenta totalmente 

nos canais de rega do Mira e, portanto, estão indissociavelmente ligados. Não há possibilidade 

de hoje em dia de poder abastecer prescindindo dos canais. Uma solução que está a ser 

equacionada de poder ir captar abaixo do atua nível mínimo de exploração para garantir o 

abastecimento público, obviamente facilitará e impulsionará maior garantia de água para a rega. 

Não é um cheque em branco e senti que da parte da ABM a noção que o paradigma mudou e s 

agricultores que dependem da ABM, a situação hoje é diferente e há uma compreensão que não 

podemos fazer o que fazíamos até aqui. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Havia antes uma segurança hídrica onde praticamente todos os anos a albufeira enchia 

e não tem acontecido nos últimos anos, fruto das alterações climáticas e chove cada vez menos 

nesta parte da bacia do Mira, e no do Sado, do Monte da Rocha e Fonte Serne é a mesma coisa. 

Isto é uma realidade e com base na realidade temos de mudar comportamentos e atitudes. -------  

 ---------- Captações subterrâneas, não assistimos até agora a um incremento exponencial de 

pedidos de captações nesta zona por via de haver uma preocupação de falta de água e nesta 

região não há verdadeiros aquíferos, infelizmente. Há água subterrânea, mas não há verdadeiros 

aquíferos como existem em Sines ou em Moura e Ficalho. Controlamos na medida daquilo que 

é possível e não temos conhecimento se estão a fazer furos ilegais e não passamos licenças Ad 

hoc. Temos redes de monitorização de águas superficiais e subterrâneas, já tínhamos antes do 

relatório do IGAMAOT e os dados estão publicados nos sistemas nacionais de informação e de 

recursos hídricos e nos relatórios dos planos de gestão da rede hidroagrícola. ----------------------   

 ---------- Escorrências para as praias, é uma preocupação nossa. Não é das piores xonas do país, 
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mas não devemos descurar. Aqui houve na Zambujeira do Mar e nós fizemos uma amostragem 

que mandamos para o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, que tem uma tecnologia que 

analisa o ADN das bactérias presentes na água, e a informação que nos deram é que será a 

bactéria escherichia coli vinda de gaivotas ou de alforrecas. -------------------------------------------  

 ---------- Caudal ecológico, não sou capaz de responder. O caudal ecológico está no contrato de 

concessão de todas as barragens. Nos meses de julho e agosto é zero, porque caudal ecológico 

tenta mimetizar e replicar aquilo que ocorreria se não houvesse barragem. A maioria dos cursos 

das águas mediterrâneas no verão, independentemente das alterações climáticas, é muito pouco 

ou nenhum. O açude que há em Santa Clara também tem que libertar do caudal ecológico, ele 

tem de percorrer o espelho de água de Santa Clara e depois percorrer o Mira a jusante. A 

Câmara Municipal tem feito um trabalho excelente, tem um plano para valorização do Mira. 

Nós temos trabalhado em conjunto. A Câmara Municipal vai investir muito dinheiro no Mira e, 

portanto, há muito a fazer pelo Mira. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Eng.º Manuel Amaro Figueira que disse, designadamente: --------------------  

 ---------- “A ABM é uma pessoa coletiva de direito público com tutela do Ministério da 

Agricultura, através da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), 

herdeira do contrato de concessão da Albufeira celebrado entre a APA e a DGADR. A APA 

tem total legitimidade para atuar relativamente ao desempenho da ABM. O contrato de 

concessão se fosse hoje, eu como Diretor, provavelmente não o teria assinado, porque é um 

contrato leonino, com exigências impensáveis. ----------------------------------------------------------  

 ---------- A Barragem de Santa Clara foi feita como um investimento hidroagrícola e foi 

transformada em empreendimento de fins múltiplos, mas a Direção da ABM ainda não recebeu 

formalmente um ofício da APA a informar que a albufeira foi classificada para fins múltiplos. --  

 ----------  Nós sabemos perfeitamente que temos um contrato de concessão e quais as nossas 

responsabilidades em termos de abastecimento público e devo dizer que está absolutamente 
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salvaguardado. A ABM não é doma da água nem faz aquilo que quer com a gestão da água. A 

APA deve atuar nos termos do contrato de concessão e não por via de recados. --------------------  

 ---------- Os comunicados da APA me desagradaram profundamente porque passam uma 

mensagem, enfim… -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nós não temos nada a ver com a agricultura. Os agricultores, o setor agrícola e os 

empresários são clientes como qualquer outro que adquirem água, como as Águas do Alentejo.  

 ---------- Também não vi no contrato de concessão das Águas Públicas do Alentejo, e tenho 

curiosidade em saber, como é a distribuição das concessões. ------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Eng.ª Carla Lúcio que disse, designadamente: -----------------------------------  

 ---------- “Fornecimentos agrícolas, este ano houve a necessidade de fazer algum rateio e de 

tentarmos acima de tudo não fornecer mais do que aquilo que a natureza carrega e aflui à 

albufeira e não tentando fazer tão drasticamente. Infelizmente já vamos no décimo ano seco e 

isto demonstra alguma resiliência da albufeira. Claro que os níveis a que estamos atualmente 

não permitem continuar a fazer exatamente o que sempre se fez e continuarmos à espera que 

chova. Este ano a Direção da Associação decidiu limitar os fornecimentos agrícolas a vinte e 

oito milhões. Neste momento estamos a treze virgula cinco milhões fornecidos, quarenta e oito 

por cento do volume total dos vinte e oito milhões que estimamos fornecer para a agricultura. 

Estes vinte e oito milhões correspondem a um decréscimo de quinze por cento relativamente à 

água fornecida no ano anterior. Aqui já existe um limite de não se deixar o setor agrícola 

consumir tudo o que quer. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Existe muito trabalho para fazer em termos de eficiência, no que respeita ao 

desperdício e perdas no sistema de canal aberto e até em condutas fechadas das águas do 

Município. Todos estamos envolvidos e todos temos de trabalhar, e não são só os outros que 

têm de poupar, nós todos temos de fazer um bocadinho a nossa parte. Apesar do consumo 

humano ser muito menor, também este pode na medida das suas possibilidades pensar em 
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termos de eficiência. Estamos este ano dentro da meta de se conseguir cumprir os vinte e oito 

milhões até ao final do ano. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A monitorização das águas superficiais, o que a ABM faz nas obrigações que tem por 

via do título de utilização dos recursos hídricos são as analises na albufeira. ------------------------  

 ---------- Caudal ecológico, nós nos últimos anos colocamos sempre no nosso relatório os 

volumes estimados de caudal ecológico e há meses que não cumprimos por excesso e outros 

por defeito. Em termos de valores globais o caudal ecológico é relativamente cumprido, porque 

o caudal ecológico desta barragem, como de todas as barragens do país construídas há 

cinquenta anos, quando o caudal ecológico não era uma obrigação legal, não têm órgãos 

específicos para libertação de caudal ecológico. O que sai para o rio a jusante da barragem é o 

que sai via o funcionamento dos órgãos hidráulicos da barragem, via drenos, via os repasses 

que existem nas descargas de fundo no canal. Quando se diz que a ABM parou com o caudal 

ecológico, nós nem temos se quer forma de o parar. É preciso fazer-se estudos e ver se o caudal 

ecológico que está no título é um caudal ecológico que se adeque ao rio neste momento e tentar 

monitorizar a qualidade e ver se faz sentido o que lá está escrito. -------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao caudal ecológico nós associação fazemos o possível com a barragem 

que temos e temos os dados disponíveis mos nossos relatórios, na página da internet. Não 

temos nada a esconder!”. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Dr. Francisco Narciso que disse, designadamente: ------------------------------  

 ---------- “Saudar a oportunidade de discutirmos a matéria de importância como é a Água. E de 

facto a água une como vimos no filme e traz desenvolvimento. Estamos a falar daquilo que se 

pensou há uns anos atrás, que eram as infraestruturas, o que é que elas hoje devem responder 

face a todo um conjunto de desafios que nos confrontamos. Temos trabalhado em conjunto 

entre entidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesta questão gostamos muito de encontrar culpados, mas isto é um processo que 
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envolve a responsabilidade de todos, entidades, políticas de desenvolvimento e ordenamento do 

território, até ao utilizador final, sobre os múltiplos usos relativamente à água. --------------------  

 ---------- São inúmeros os episódios que há a nível internacional sobre a questão da escassez e 

relembro que há subfinanciamento nos sistemas. As albufeiras de Santa Clara e Monte da 

Rocha tem mostrado resiliência, mas não podemos ficar descansados, há sinais preocupantes e 

parece que há um ano de boa pluviosidade de dez em dez anos, ou seja, o paradigma está-se a 

alterar. Nós temos aqui um histórico neste território apesar dos investimentos, há uma 

estratégia em curso de articulação dos vários sistemas. O Alqueva está-se a ligar a Morgavel e 

também há uma estratégia para ligar Alqueva a Monte da Rocha, o que dá uma segurança 

hídrica, mas com questões climáticas não podemos estar descansados. ------------------------------  

 ---------- Optamos por uma ETA a jusante das captações dos canais, porque temos uma 

obrigação de otimização daquilo que são as infraestruturas públicos e a alternativa era não 

utilizar noventa quilómetros de canais para transportar água. Seria um investimento brutal e 

alguém tem de pagar ao final do dia. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em todo o Alentejo temos uma articulação e temo-nos de nos entender, com alguns 

momentos de arrufos. O Grupo Águas de Portugal tem um protocolo de colaboração 

institucionalizado com a Edia e, falamos para resolver em concreto as questões que têm para 

resolver.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Todos temos de trabalhar a eficiência. Todos herdamos infraestruturas que não têm os 

níveis de eficiência que são hoje compatíveis com as exigências de hoje e a visão de hoje e no 

futuro. Nós já fizemos reservatórios de água bruta, porque a circunstância dos canais a isso 

também obriga e a nova intervenção que vamos fazer relativamente a uma nova ETA, vai ter 

também esse reservatório para eliminar uma perda que hoje temos e que vamos desativar cerca 

de cinco ETA’s. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Há uma articulação ímpar no território quer com o setor agrícola e numa situação de 
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crise o interesse público prevalece.” -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Presidente da Câmara Municipal que referiu: ------------------------------------  

 ---------- “Nós temos discutido nas reuniões com as entidades e o que me custa é que quando 

falamos nestas coisas se tente defender com a largueza ou o encurtamento dos dados. Não são 

noventa quilómetros que é preciso entubar. O que estamos a falar é de trazer água para São 

Teotónio e são trinta quilómetros. O que consta no contrato inicial que foi assinado por esta 

Câmara Municipal, com a aprovação unanime na altura da Assembleia Municipal, foi a 

construção de uma ETA próxima de Santa Clara e a água viria tratada de lá por vários sistemas. 

Alterou-se esse modelo e pomos em causa que foi pela construção da ETA junto a Monte da 

Rocha, com a minha contestação. É que Monte da Rocha não tinha capacidade para resistir a 

tanto consumo e é evidente, vai ser ligada a partir de Alqueva. Porque se liga Monte da Rocha? 

Se a tivessem feito em Santa Clara também se podia ligar Alqueva a Santa Clara. -----------------  

 ---------- Se fosse entubada a água bruta, quer seja para o consumo público ou para outros usos, 

poupava-se muito, porque obviamente há desperdícios ao longo do caminho, há evaporação. 

Infiltrações ao longo dos trinta e oito quilómetros de canais, e isto, mais tarde ao mais cedo, vai 

ser inevitável e vai ter de se fazer. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nós podíamos dizer que depois íamos ter de gerir e isso vai à tarifa, mas vai à tarifa 

assim como os tratamentos pela falta de qualidade pela origem da água do Monte da Rocha vai 

à tarifa, e em Santa Clara não é necessário isso. Tudo vai à tarifa, o modelo é que é discutível- 

Temos aqui e acolá alguns problemas de qualidade nos canais abertos, que obviamente não é da 

responsabilidade da ABM, mas eles aparecem. A água em Santa Clara não tem problema, mas 

a verdade é que aprece na ponta da torneira e não pode, e ainda por cima são elementos que 

ultrapassam aquilo que é regulamentar. O risco pode acontecer uma vez, mas há segunda e 

terceira já deve ser alarmante. Deve-se justificar uma análise completa de como é que trazemos 

a água de Santa Clara até aqui, e uma vez que é água bruta não vale a pena estarmos a separar 



-17- 
30-07-2021 

 

as duas, é juntarmos esforços e tratarmos de uma vez por todas de um investimento público que 

traga toda a água. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também se coloca a falta de facto de investimento do Estado e já dizia o Marcelo 

Caetano que s diretamente beneficiários deviam de amortizar o investimento, coisa que nunca 

aconteceu, porque essa taxa nunca foi cobrada e depois andamos todos sem ter recursos para 

fazer os investimentos necessários, porque se ela fosse amortizada desde o princípio, pelo 

menos esses recursos poderiam ter sido utilizados em reinvestimento, na melhoria da eficiência 

do investimento. E agora estamos todos à espera das duas uma, ou que sejam os contribuintes a 

fazê-lo, alguns que nem beneficiam do sistema, ou que seja os fundos comunitários e, portanto, 

está adiado e não saímos daqui. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Isso felizmente veio a ser alterado no modelo e por exemplo nas Águas Pública isso já 

se alterou, porque a tarifa tem uma componente de reinvestimento apesar de muito apoio seja 

também de fundos comunitários. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal não deve desistir desta teimosia. Já que não se fez a ETA de 

tratamento junto a Santa Clara, o caminho da água até São Teotónio, numa primeira fase tem de 

ser tratado. Já que é a água bruta então trate-se em conjunto, APA, Ministério da Agricultura e 

AgdA, e está no contrato, ou então tem de ser revisto de outra forma, mas temos de ter garantia 

de qualidade e eficiência. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A falta de investimento não se deve a nenhum dos presentes, mas a uma decisão 

política do Estado. O Senhor Ministro do Ambiente na reunião disse que Santa Clara está 

sozinha no mundo e isto dever-nos preocupar é que Santa Clara não tem previsão de 

investimento para ligar ao que quer que seja. Só nos resta esperar que chova e ser capazes de 

gerir o melhor possível o que de lá sai. A reunião com o Ministro do Ambiente não foi só sobre 

o abastecimento público, houve um conjunto de preocupações articuladas com a ABM, 

designadamente o plano de eficiência do Alentejo, a necessidade de garantirmos investimento 
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para melhorar a eficiência nos sistemas de extração da água e melhorar o conhecimento de 

como são as condições da barragem ao fim de cinquenta anos, um deles sobre a batimetria e 

quanto é que afinal nós estamos a gerir anualmente em termos de extração da agua, uma 

evapora-se, outra infiltra-se, outra é captada para as minas, para Ourique,… A preocupação que 

temos não é só para o abastecimento público, nós temos uma vida social e económica em 

Odemira e quando faltar a água vai afetar muita gente. -------------------------------------------------  

 ---------- Estratégia de alterações climáticas, é necessário e urgente, e está a ser produzido e foi 

anunciado no último Conselho Estratégico do Alentejo Litoral o desenvolvimento de uma 

estratégia intermunicipal, que incluiu o aspeto hídrico e está a ser desenvolvida. Estamos a 

fazer o balanço das medidas implementadas e a questão hídrica, tal como a energética, estão no 

centro das atenções. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Preocupa-nos também os desperdícios de água, sei que a AgdA tem feito um esforço 

muito grande para essa eficiência, melhorou a ETA do Almograve, mas faltam outros 

investimentos e de facto entre o Almograve e Vila Nova de Milfontes há uma obra parada há 

quase dois anos, a conduta nunca mais avançou e podia melhorar a eficiência na ponta da ETA 

de Milfontes que é para ser desativada e Vila Nova de Milfontes passa a ser abastecida apenas a 

partir do Almograve. Mas há outros meios que precisam de investir, ETA da Boavista dos 

Pinheiros e de São Teotónio, há muito tempo que estão para ser intervencionadas. ----------------  

 ---------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal passou de novo a 

palavra ao público presente: --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5. Manuel José Matos Almeida: -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou que enviou um email que seguidamente se transcreve: “o quadro da 

Assembleia Municipal Extraordinária agendada para o dia 30 de julho do corrente com o tema 

genérico “gestão da água da albufeira de Sta Clara”, vem o Grupo MiraVolta solicitar a V/ 

atenção para a sugestão a seguir descrita, na temática em que temos trabalhado e que se prende, 
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em termos genéricos, com o estado ecológico do Rio Mira nos primeiros 10/15 km a jusante da 

Barragem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com efeito, o trabalho que temos desenvolvido no Grupo e que tem em consideração 

as mais recentes propostas da CMO para o Rio, nomeadamente o PEOV Rio Mira e o Pacto 

Social para o Mira, permitiu-nos esboçar algumas iniciativas/ projetos de intervenção de 

terreno que se encaixam bem nas perspetivas do município e dos cidadãos relativamente ao 

Rio. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste contexto gostaríamos de vos solicitar uma reunião de trabalho com 

representantes do V/ lado disponíveis para o efeito, por forma a podermos colaborar para levar 

a bom porto estas (e outras) ideias, contando com o conhecimento e experiência de todas partes 

envolvidas.”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda “o rio Mira está aprisionado na barragem, mas o rio continua a correr e 

seria possível ajudar a ABM aumentando o caudal de água que sai se a ETAR de Sabóia 

funcionasse e não funciona há mais de dez anos, desde o tempo que pertencia a sua gestão à 

Câmara Municipal e depois passou para entidades diversas, cujo nome mudava todos os anos 

(ARH, AGDA, etc) e quando tentamos contacta-los tínhamos de falar já com outros. A jusante 

encontram-se dois grandes pegos do rio Mira, Pega do Borrachinha e Pego do Jesuíno, e se o 

Dr. Lá for colher uma amostra vai encontrar mais de cinquenta por cento de Escherichia coli, o 

cheiro é nauseabundo e os animais ás vezes bebem lá e ninguém quer saber, por isso enviamos 

o email a propor a reunião. É um sítio encantador que está completamente destruído pela 

poluição orgânica, pela eutrofização do rio, onde aconteceu uma coisa que não é fácil, o curso 

do rio recentemente inverteu-se, em vez que correr para jusante, começou a correr para 

montante. Voltou à normalização quando houve a carga no plano de água de Santa Clara. As 

atabuas e as plantas nas margens do rio são impressionantes e se houver chuva o rio vai inundar 

a baixa outra vez.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 6. Silvia Madeira Salgueiro: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A terra não nos pertence, somos nós que pertencemos à terra. Enquanto virmos na 

água, nos solos, e em todos os seres vivos, humanos e não humanos, apenas recursos a serem 

explorados e extraídos para gerar capital, então continuamos a caminhar para o colapso. ---------  

 ---------- O modelo de gestão da água e dos solos neste território tem sido desastroso e é em 

face deste desastre programado, cujos responsáveis se encontram aqui presentes, que venho 

perguntar: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Quais os planos de expansão da agricultura intensiva dentro do perímetro irrigado 

do Mira, especialmente em território de Parque Natural? -----------------------------------------------  

 ---------- 2. Há planos de supervisão, monitorização e divulgação pública dos impactos 

negativos devidos as atividades do agro-negócio pelas Autoridades Competentes? ----------------  

 ---------- 3. O que está a ser feito no sentido de se criar alternativas ao modelo insustentável? ----  

 ---------- 4. O Parque Natural não é uma Zona de Sacrifício é uma Zona a Defender, um bem 

comum. Até quando essa situação irá continuar?” -------------------------------------------------------  

 ---------- 7. Teresa Maria Pinto Coelho Saraiva: ----------------------------------------------------------  

 ---------- “Os cenários climáticos são conhecidos há décadas e faz-me confusão quando as 

diferentes entidades que estão aqui e têm responsabilidade na gestão da água, de alguma 

maneira falam como se tivessem sido apanhados desprevenidos. Todos sabíamos o que ia 

acontecer e todos sabíamos exatamente o que vem aí. Não só nada foi feito até agora como na 

realidade nada se está a fazer com urgência que devia de se estar a fazer, porque todos sabemos 

exatamente o que vem aí. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porque não tem havido investimento no aumento da eficiência? Não se faz porque não 

há dinheiro. Os grandes produtores agrícolas nem sequer consideram o custo da água como um 

fator relevante, ela é tão barata que não tem significado nenhum e isso tem a ver com a questão 

do financiamento, não há dinheiro para financiar investimento, a eficiência e modernização, o 
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sistema está obsoleto e, por outro lado, não motiva minimamente os produtores a aumentar a 

ineficiência do uso. Como é que numa zona onde os cenários climáticos que já estavam 

previstos e que estão a acontecer, em que a água é literalmente ao preço da chuva, como é que a 

ABM não impõe determinado tipo de medidas de eficiência de uso da água quando ela é 

pedida?  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O caudal ecológico, o rio Mira está completamente intervencionado e nada tem a ver 

com o que era originalmente do ponto de vista de caudal natura, está em sérias dificuldades do 

ponto de vista da biodiversidade e isso advém da presença da barragem. O caudal ecológico 

também serve para diluir a poluição.” ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- 8. Lilian Constanze Gabriele vom Wussow: ---------------------------------------------------  

 ---------- 1. Na direção da Associação de Beneficiários do Mira (ABM) afinal quem é que 

representa o interesse publico? Porque o diretor executivo/ representante do Estado não defende 

o interesse publico, mas sim os interesses da agroindústria. -------------------------------------------  

 ---------- 2. Qual o papel e o peso do Município de Odemira na ABM? Não deveria ter um papel 

ativo?” -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 9. Nuno Miguel Pereira da Silva: ----------------------------------------------------------------  

 ---------- “Cidadão comum e estou aqui e a representar um grupo de pessoas que formou o SOS 

Rio Mira que infelizmente não podem estar presentes. -------------------------------------------------  

 ---------- 1. Sendo a Câmara um dos associados da ABM como doi aprovado o fornecimento de 

água para irrigar uma propriedade de trezentos há de eucaliptos da Navigator dora do Perímetro 

de Rega do Mira? --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Como espera o Município fazer chegar água a todos aqueles que a ABM nega o 

fornecimento? Existe algum plano de expansão da distribuição ou serão as populações 

obrigadas a fazer furos para captar a sua própria água? -------------------------------------------------  

 ---------- 3. Tem a o Município conhecimento sobre o atual estado dos lençóis freáticos? ---------  
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 ----------  4. O que está o Município a fazer para assegurar a reabilitação das ETAR’s que 

descarregam no rio Mira, nomeadamente a de Saboia? -------------------------------------------------  

 ---------- 5. O que está o Município a fazer para assegurar o caudal ecológico constante ao rio 

mira?” --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não houve intervenções das restantes inscrições para participação na presente sessão, 

a saber, Hélder António Guerreiro, Maria Margarida da Fonseca Ribeiro Pereiro, Sérgio 

António Maraschin. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Excedendo os pedidos de inscrição para estarem presentes na sala, foi permitido aos 

cidadãos que enviassem as intervenções por email. Nessa conformidade, foram rececionados os 

seguintes pedidos de intervenção/ questões: --------------------------------------------------------------  

 ---------- 13. José António Pereira de Matos: -------------------------------------------------------------  

 ---------- “Exmos Srs, ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Saúdo todos os presentes em mais uma Assembleia Municipal. ----------------------------  

 ---------- Não consegui estar presente na mesma, dado as limitações impostas pesa DGS. ---------  

 ---------- Sou proprietário de um Monte Alentejano acima referenciado (com cerca de 1/2 

hectare) há 28 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desde então, tanto a casa como a rega da cultura arvense eram mantidas pela água do 

poço, que sempre manteve bons níveis de água. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Este ano e, subitamente o nível de água baixou para cerca de 1,40m de altura e, temo 

que o mesmo venha a secar muito rapidamente. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Intercedi junto da Associação de Beneficiários do Mira e obtive a resposta que vos 

envio em anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dado que as estruturas da CM Odemira, não estão preparadas para o abastecimento de 

água da rede nestes casos e, não havendo outra forma de fornecimento normal de água, temo 

pela manutenção da habitação e pela perda das árvores existentes. -----------------------------------  
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 ---------- Todos os proprietários de exploração agrícola com sistema de estufas, não só estão 

bem servidos de água como chegam a esbanjá-la, para além de uma grande parte delas estarem 

a destruir a nossa bela paisagem do Litoral Alentejano e não só. -------------------------------------  

 ---------- Agradeço que esta minha exposição seja ouvida e discutida por essa Assembleia e, 

podendo de algum modo contribuir para erradicar esta ocupação e morte dos terrenos que 

utilizam, pensando também no futuro do nosso território, quando acontecer a sua retirada. ------  

 ---------- Aguardo o favor duma resposta e se possível uma solução para este caso.”. --------------  

 ---------- 14. Rita Patrícia Magalhães Norberto: ----------------------------------------------------------  

 ---------- “Bom dia, -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na impossibilidade de poder estar presente na Assembleia Municipal, envio então aqui 

as questões que gostaria que fossem respondidas: -------------------------------------------------------  

 ----------  - Com o volume de água na barragem de Santa Clara a diminuir ano após ano, como 

espera o Município ter capacidade para assegurar a distribuição de água no Concelho a toda a 

população? ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Sendo a Câmara um dos associados da ABMira, como foi aprovado o fornecimento 

de água para irrigar uma propriedade de 300ha de eucalipto da Navigator fora do perímetro de 

rega? ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Grata pela atenção.” -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 15. Ricardo Gouveia e Freitas de Carvalho Vaz: ----------------------------------------------  

 ---------- “Muito boa tarde! ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Agradecendo desde já a resposta e dada a impossibilidade de assistir à assembleia 

venho por este meio colocar as minhas duas questões ao executivo deste município: --------------  

 ---------- 1a questão: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Qual é a posição do Executivo face ao chumbo do projeto de resolução apresentado na 

Assembleia da República no passado dia 22 de julho pelo Bloco de Esquerda, o qual continha 
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os seguintes pontos: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - que os Recursos Hídricos da Albufeira de Santa Clara voltem a ter uma gestão 

pública.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - a garantia da manutenção do caudal ecológico do rio Mira e afluentes. -----------------  

 ----------  - a avaliação e monitorização das águas subterrâneas e superficiais na área de 

influência do perímetro de rega do Mira. -----------------------------------------------------------------  

 ----------  - a adequação da área e tipologia das explorações agrícolas na região, tendo em conta 

os cenários e projeções climáticas. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - a adoção de medidas para a recuperação de ecossistemas e da capacidade de recarga 

dos aquíferos, no perímetro de rega do Mira. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Relembro que o projeto foi chumbado com os votos contra do PS, PSD, CDS-PP, 

Chega e IL. Tendo tido os votos a favor do BE, PCP, PAN, PEV e de duas deputadas 

independentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Segunda questão: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estando nós todos conscientes que esta é a maior questão com que o Concelho de 

Odemira se debate hoje em dia, concordarão que será do maior interesse para o Município que 

nas próximas eleições todos votemos no Bloco de Esquerda ou no PCP, pois estes são os únicos 

partidos em Odemira, que defendem soluções para a resolução deste grande problema? ----------  

 ---------- Grato pela atenção”. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que passou a palavra aos 

convidados para resposta às questões do público. -------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Eng.º André Matoso que disse, designadamente: --------------------------------  

 ---------- “limpeza de linhas de água, houve um desinvestimento ao longo dos anos. Acabaram 

os guarda rios, mas a lei diz o seguinte, compete aos proprietários dos terremos marginais às 

linhas de água proceder à sua limpeza e manutenção, dentro dos perímetros urbanos aos 
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municípios. A ARH Alentejo não consegue notificar as pessoas para procederem à limpeza e se 

não o fizerem, fazemo-la nós e aplicamos a conta. Falhámos aqui todos! ---------------------------  

 ---------- O caudal ecológico, está previsto no contrato de concessão desta barragem desde dois 

mil de doze quando foi atribuído. Deveriam ter sido desenvolvidos estudos para colocar 

dispositivos de libertação do caudal ecológico, coisa que a DGADR não fez na altura, e 

aperfeiçoar ou contrapor um regime que foi proposto. --------------------------------------------------  

 ---------- O poço com pouca água falado no email, é uma consequência da diminuição da 

precipitação, também a nível das águas subterrâneas, por muito pouco produtivos que sejam as 

formações geológicas sesta região.” -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Eng.º Manuel Amaro Figueira que disse, designadamente: --------------------  

 ---------- “As questões da água só se resolvem se todos trabalharmos em conjunto e se 

considerarmos que é um problema de nós todos. --------------------------------------------------------  

 ---------- Eu fui representante do Estado até maio de dois mil e vinte na obra do Mira e de 

Campilhas e Alto Sado. As funções que exerci são tuteladas por uma Direção Geral que e 

entender que os interesses não estão a ser devidamente salvaguardados, naturalmente teria 

tomado as providenciais necessárias. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal é membro de pleno direito da ABM e tem toda a legitimidade 

para atuar em conformidade com isso, quer através do voto nas Assembleias Gerais quer 

através de qualquer outra iniciativa que entenda por conveniente tomar. A Câmara Municipal 

até pode candidatar-se ao processo de gestão do perímetro hidroagrícola. ---------------------------  

 ---------- Todas as infraestruturas que existem no PRM é propriedade publica, não cobram 

taxas, mas o decreto lei está em vigor.” -------------------------------------------------------------------     

 ---------- Interveio a Eng.ª Carla Lúcio que disse, designadamente: -----------------------------------  

 ---------- “Teresa se sabe quais são os cenários com tanta certeza do que vai acontecer, por favor 

diga-nos, porque nos gostávamos de ter essas certezas. O que temos atualmente são cenários e 
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estudos que a ABM uns encomendou e outros fez internamente há muitos anos, sempre na 

expetativa de saber mais para gerir melhor. O que infelizmente falta é a informação. A única 

continuidade que há de dados é desde mil novecentos e setenta, porque a Associação tem a sua 

estação meteorológica na barragem e gostaríamos de ter mais. O que podemos fazer é 

acautelarmo-nos para cenários mais pessimistas e mais otimistas, tendo em conta as 

probabilidades de eles acontecerem. Lembro que a barragem tem as cotas muito similares à de 

mil novecentos e noventa e quatro e em noventa e seis tivemos o máximo de chuva na albufeira 

e em noventa e sete com outro ano húmido houve as cheias em Odemira. ---------------------------  

 ---------- Qualquer infraestrutura tem impacto, mas existem coisas positivas e coisas negativas. -  

 ---------- Estamos a um cota da albufeira preocupante, mas não estamos num cenário critico. ----  

 ---------- Tarifas da água, este ano até aos três mil e quinhentos metros cúbicos é exatamente 

igual à do ano passado, acima desse valor a tarifa da água dispara, e se existem beneficiários 

que acham como a Teresa disse que a água é muito barata e podem pagar, existem outros que 

não podem e a Direção de a Assembleia Geral tem essa noção e exatamente por isso é que 

existem escalões diferentes. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A ABM é uma entidade de direito público, fazemos a gestão das infraestruturas do 

aproveitamento hidroagrícola em nome do Estado e é essas que temos e tentamos distribuir o 

melhor que se consegue a água que existe. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Eng.º Manuel Amaro Figueira que disse, designadamente: --------------------  

 ---------- Não temos competência nesse domínio de impor medidas de eficiência de utilização 

da água. A obra do Mira no projeto previa uma dotação por ha para a agricultura na ordem dos 

seis mil e setecentos metros cúbicos, uma entrada em média de noventa milhões hectómetros na 

albufeira. Este cenário já foi e nós este ano fixamos em três mil e quinhentos metros cúbicos a 

dotação por ha para a atividade agrícola rentável com estas dotações são as culturas tradicionais 

e não as intensivas com consumos substancialmente superiores e estamos a falar de quinze 
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cêntimos por metro cubico. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Dr. Francisco Narciso que disse, designadamente: ------------------------------  

 ---------- ETAR de Sabóia, somos responsáveis desde uma de julho de dois mil e dez pela 

exploração e gestão. De facto, falhámos e não conseguimos fazer a intervenção que nos 

tínhamos comprometido com o Município. Houve uma crise financeira sem precedentes, houve 

uma pandemia e falta de mão-de-obra nas empresas, e fomo-nos focando no que era prioritário, 

resolver a situação dos grandes aglomerados e o que estava em contencioso e agora temos um 

conjunto de mais de sessenta pequenas instalações onde falta intervir.-------------------------------  

 ---------- Só em transporte de água nestas zonas limítrofes e Odemira foram gastos nestes dez 

anos mais de quatro milhões de euros, porque os furos colapsaram todos. As alterações 

climáticas já estamos a vive-las e a geri-las. -------------------------------------------------------------  

 ---------- A ETAR de Saboia é aqui uma prioridade.” ---------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a o Presidente da Câmara Municipal que disse, designadamente: ---------------  

 ---------- ETAR de Sabóia a situação é inadmissível. Este tem sido um grande desagrado entre o 

Município e as Direções da AgdA, de alguns investimentos que estão há onze anos previstos 

para serem executados e não acontecem e sucessivamente foi escrito que iria acontecer. ETAR 

de São Luís, Bicos, Longueira/ Almograve e por isso a uma dada altura suspendemos os 

pagamentos à AgdA e não entramos na discussão em baixa das águas. E porque não se levanta 

o auto pela APA sobre a ETAR de Sabóia? Se calhar até tem de ser pago pela Câmara 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A participação na Assembleia Geral da ABM, nunca entendi a ABM como um 

problema no sistema da água. A Associação tem uma função, tem uma missão, é uma 

associação pública, sempre discutimos as matérias diversas e é uma entidade publica local, com 

peso considerável até na questão social local, e é eleita como outra qualquer. A Câmara 

Municipal tem direito a um voto como outros associados. Podemos é não concordar com as 
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decisões tomadas. À Câmara Municipal não compete a atividade agrícola nem sobre a quem se 

faculta água porque se trata de água bruta a partir de Santa Clara (isto em relação à plantação 

de eucaliptos). Podemos perante a gestão equacionar se deve ou não continuar com esse 

abastecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No campo do abastecimento público, afim de garantir a eficiência, temos traçado todos 

os anos aos nossos serviços objetivos, também no controlo dos consumos. --------------------------  

 ---------- Dou os parabéns à AgdA que tem feito um grande trabalho na água e no saneamento, 

na melhoria da eficiência, até energética. A eficiência do sistema tem um plano traçado nos 

anos noventa com dezasseis blocos de rega previstos de gestão eficiente, dos quais só foi 

implementado um, o bloco onze. Só que há outros valores e pesos e alguém se encantou com o 

Algarve e a barragem do Pisão. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tarifas, a água pública em Portugal sempre doi considerada como um recurso 

abundante e o cenário foi mudando, e este cenário tem de ser também discutido no plano 

tarifário para uma gestão mais eficaz. Este cenário compete à Câmara Municipal para o 

abastecimento público e à ABM para a água bruta e aí até sugerimos ter uma reflexão mais 

aprofundada sobre o tema. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Caudal ecológico, há que tentar tornar o rio mais próximo possível da realidade e essa 

gestão é da APA e ABM. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Plano de expansão do abastecimento, desde há três décadas que a Câmara Municipal 

quando estabeleceu o plano de investimento para a questão do abastecimento foi 

hierarquizando esses investimentos consoante os níveis dos aglomerados e fora deles, onde 

havia algumas extensões desses aglomerados. Estamos com níveis de abastecimento na ordem 

dos setenta e seis por cento e nota-se que cada vez há mais procura para resolver o problema da 

água co recurso à água publica, quando outrora nem queriam ouvir falar nele, porque tinham 

outras soluções, do canal, do furo, do poço. Não consegue o Município de Odemira estender de 
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um momento para o outro e colocar redes necessárias em tanta extensão territorial para 

satisfazer muitas vezes casos isolados.” ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Eng.º Manuel Amaro Figueira que disse, designadamente: --------------------  

 ---------- “Rega de eucaliptos, não são de facto trezentos ha foram quarenta ha autorizados 

quando antes era possível autorizar explorações a título precário e manteve-se este ano, tendo 

em conta que era uma exploração com interesse científico, estavam a fazer ensaios. --------------  

 ---------- O título precário, seja grande ou pequeno, é ilegal e a Associação não tem legitimidade 

ara fazer esse tipo de fornecimentos. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desafio o Presidente da Câmara Municipal e a AgdA para efetuarem pontos de 

captação para distribuição de água bruta para outros fins.” --------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Eng.ª Carla Lúcio que disse, designadamente: -----------------------------------  

 ---------- “Nos temos no nosso site um comunicado relativamente ao corte das captações a 

precários, mas o corte que houve foi a quem tinha outro acesso à água. Estamos a falar de vinte 

e três captações onde algumas já foram repostas, porque considerou-se em Assembleia Geral 

fazer essa abertura até dois mil e vinte e dois, para dar tempo aos utilizadores encontrarem 

outro tipo de solução.” --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio ao Presidente da Câmara Municipal que disse, designadamente: ----------------  

 ---------- “Nós somos entidade gestora da água tratada e temos uma entidade reguladora que só 

nos dá competência para distribuir água tratada. Desconheço a lei que permita aos municípios 

que sejam gestores de água bruta. Temos uma entidade publica para gerir a água bruta. 

Primeiro temos de identificar onde temos problemas para encontrar a solução.---------------------  

 ---------- Também há pessoas que têm acesso à água antes da própria lei que é de oitenta e dois, 

onde se vem dizer que uns são precários e outros não. Haverá alguns que podem ter um direito 

adquirido ao mesmo nível dos que estão dentro do PRM”. --------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente que agradeceu ao público as intervenções efetuadas e 
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informou que algumas questões colocadas por email seriam enviadas ao Executivo Municipal 

porque eram direcionadas para ele e não à Assembleia Municipal. -----------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto Único: A GESTÃO DA ÁGUA EM ODEMIRA: A Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal passou a palavra membros eleitos por bancada política e tendo em conta 

que o Eng.º André Matoso tem de se ausentar solicitou que fossem colocadas todas as 

perguntas direcionadas a ele. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA ----------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que referiu que viu no filma o ex-Presidente 

Américo Tomas referir que a água não era só para a rega, era para turismo e desenvolvimento e 

a interpretação da lei que a rege não pode ser estanque e tem de ser lida evolutivamente. Disse 

ainda que ficava satisfeito da ARH ter “um bom clima” com a ABM, mas o Eng.º Manuel 

Amaro disse que por ele não tinha aceitado o contrato de concessão que considerava leonino. 

“Há aqui uma contradição. Que meios concretos dispõe a APA para fazer vingar essa 

cooperação, quando à partida há um contrato leonino?” ------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Penedo, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 

questionou se a APA já recebeu alguma queixa sobre a ETAR de Colos que corre para os 

barrancos há anos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA ---------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Cruz que realçou a forma clara e esclarecedora do debate. 

Referindo-se às condições geográficas do país, com o sul com pouco pluviosidade e o norte 

com muita, e tendo em conta o PRR, porque não se pensa em efetuar o transvaso das águas do 

norte para o sul, como já acontece na rede elétrica e no gasoduto. ------------------------------------  

 ---------- O Senhor Nuno Góis referindo-se à afirmação feita naquela sessão “agua só para um 

ano é alarmista”, perguntou “então até quando se vai tirar para regar, porque o nível mínimo de 
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exploração existia e parece que o discurso em relação a esse nível mínimo começa a mudar e 

parece que se podia ir buscar mais abaixo, mas as condições são outas. -----------------------------  

 ---------- Caudal ecológico, disse que seria incapaz de responder a essa questão, mas depois foi 

dito pela ABM que o responsável é a APA. Quem responde à questão? -----------------------------  

 ---------- Qual o papel da APA na ETAR de Sabóia e nas outras se não atua? -----------------------  

 ---------- Quando é que a APA coloca um travão à exploração agrícola intensiva, porque a APA 

não só pela gestão da água, mas pela gestão ambiental do território tem de uma palavra nesta 

matéria.! -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- BANCADA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA --------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que perguntou “Quem é que é o responsável por 

manter de facto o caudal ecológico? Porque no processo resultam quatro questões: porque foi 

feito um fornecimento de água que foi pago; se foi pago vai ter que ser emitida a 

correspondente fatura; se foi paga a fatura alguém pagou à entidade que era responsável pelo 

fornecimento; se a entidade for responsável pelo fornecimento também é pela manutenção do 

caudal, porque faz exige o pagamento; se foi feito um pagamento indevido à entidade que 

indevidamente o pagou, eu pergunto como é que estas entidades vão justificar perante o 

Tribunal de Contas uma despesa/ receita que não lhe competia.” -------------------------------------  

 ---------- Por fim felicitou a Senhora Presidente da Assembleia pela ideia de acolher esta 

iniciativa e considerou que deviam de haver outras semelhantes. -------------------------------------  

 ---------- BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA ---------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que fez as seguintes questões: “considera a APA 

que a ABM reúne condições para garantir o cumprimento do interesse publico e para não meter 

em causa a sustentabilidade dos recursos hídricos no concelho de Odemira? -----------------------  

 ---------- Há estudos sobre os impactos da agricultura intensiva sobre os recursos hídricos no 

concelho de Odemira? ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O relatório do IGAMAOT em dois mil e dezoito fala sobre pressão da atividade 

agrícola sobre os recursos hídricos, sendo a carga poluente bastante significativa. A APA 

estudou, contestou, fez alguma coisa? ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Existe alguma monitorização dos recursos naturais disponíveis na zona de PRM? -------  

 ---------- Estudo batimétrico, sabemos o que está disponível? Sabemos o que existe?” -------------  

 ---------- Interveio o Eng.º André Matoso que disse, designadamente: --------------------------------  

 ---------- “A albufeira de Santa Clara proporciona outras valências sobretudo ligadas ao 

Turismo “. Deu como exemplo alguns investimentos que a ARH Alentejo tem feito em 

colaboração com o Município de Odemira, designadamente o “Embarcadouro do Mira, a Praia 

Fluvial, o abastecimento à Pousada, e recentemente está em analise um percurso de fruição das 

margens da albufeira em São Martinho das Amoreiras. -------------------------------------------------  

 ---------- Disse ainda que “A APA pode retirar o contrato de concessão à ABM, não tem que ir 

ao Ministro do Ambiente, mas não faz sentido porque é através do diálogo e tenho a maior 

consideração pelas pessoas que estão aqui sentadas da ABM, e no dia que não tiver obviamente 

que tomam-se as decisões que se têm de tomar. Os contratos vinculam as duas partes. ------------  

 ---------- Queixas sobre a ETAR de Sabóia, levanta-se um auto todos os dias, mas isto significa 

zero. Devíamos levantar autos se fossem consequentes. Temos recebido queixas que e 

enviamos à Câmara Municipal e à AdgA e falamos muito, mas há subfinanciamento no 

investimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Transvaso da água norte-sul, a pergunta faz sentido, mas é inviável, porque seria 

chumbado do ponto de vista ambiental e dos ecossistemas, alem do peso e do custo do 

investimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Água para abastecimento há para quatro ou cinco anos, mas não sei até quando se vai 

tirar, mas direi a seu tempo, até ao final do ano, porque para o ano vai haver outra campanha de 

rega. Não é um cheque em branco e vai ter de aumentar a eficiência. --------------------------------  
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 ---------- Caudal ecológico, a APA não consegue responder á pergunta porque as redes que não 

têm manutenção ninguém quer saber. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Travão à exploração agrícola, é uma pergunta para o Ministério da Agricultura. É uma 

atividade que nem é licenciada no nosso país, com o que tem de bom e de mau. Podemos travar 

por via da exploração da água. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quem é responsável por manter o caudal ecológico é a ABM. -----------------------------  

 ---------- Quem tutela a ABM é o Ministério do Ambiente. Pessoalmente acho que tem 

condições para continuar a atividade. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Impacto socioambientais da agricultura intensiva, o estudo e a abordagem tem de ser 

feita e aquela Resolução do Conselho de Ministro que falei aborda um pouco isso. ---------------  

 ---------- Temos dados de monitorização de fosforo e azoto preocupantes e não é só no Mira, é 

no Sado, Guadiana. Isto convoca-nos e tenho feito sentir isso ao Ministério da Agricultura. -----  

 ---------- Água disponível, qual? Quanto? Temos de fazer o estudo batimétrico para verificar 

isso, mas penso que é uma não questão porque há ainda muita água.” -------------------------------  

 ---------- Interveio o Presidente da Câmara Municipal que disse, designadamente: -----------------  

 ---------- “Nós escrevemos à APA em janeiro de dois mil e vinte, e para a Comissão Nacional 

da Seca, onde manifestávamos preocupações e não recebemos nenhuma resposta. Pedíamos 

que se fizesse o plano de gestão e eficiência. Fizemos recordatórias sem resposta. Os seus 

superiores estão à espera que chova. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A agricultura há muitos anos atrás não tinha o nível de responsabilidade empresarial 

que hoje tem. Hoje estão em causa questões sociais e é preciso que se antecipem os dramas 

socais. É preciso um plano onde se prevejam faseamentos de capacidade de extração.” ----------  

 ---------- Interveio o Eng.º André Matoso que disse, designadamente: --------------------------------  

 ---------- “Tem razão quanto à não resposta e esta Assembleia Municipal dirigiu também à APA 

questões que eu respondi à Secretária de Estado e não à Assembleia Municipal e vou fazê-lo já 
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segunda-feira. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo, foi publicado um Despacho 

conjunto em janeiro de dois mil e vinte para esse efeito. O plano do Algarve saiu, porque não 

havia água para as povoações e para o Turismo, o do Alentejo é sobre gestão hidroagrícola, 

porque o grande utilizador da água é o setor agrícola. O plano está a ser feito, mas está 

atrasado. É feito pela APA e pela DGADR e creio que antes do final do ano temos pronto para 

discussão publica.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a presença do Eng.º André 

Matoso nesta sessão tendo este pedido desculpas por se ter de ausentar mais cedo e saiu de sala.  

 ---------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal passou novamente a 

palavra as bancadas políticas para questionarem as outras entidades se assim entendessem. ------  

 ---------- BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA ----------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Francisco Martins para questionar à AgdA sobre a concretização do 

plano estruturante da conduta fechada até São Teotónio, prevista há vários anos e se em sede de 

PRR este investimento tinha sido considerado. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou se existia alguma calendarização e priorização no que respeita ao 

investimento nas ETAR do concelho, designadamente São Luís, Sabóia, Cavaleiro, Colos e, 

bem assim se a AgdA tem feito a monitorização dos impactos nas ribeiras e afluentes. -----------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Almeida que referiu que “foi falado no projeto de resolução 

chumbado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, mas relembro que foi aprovado 

um projeto do Partido Socialista que Recomenda ao Governo medidas para promover a 

inclusão e a salvaguarda da qualidade de vida na área do Perímetro de Rega do Mira e Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e que de entre outras medidas recomenda 

que sejam realizados estudos nos quais constem os efeitos cumulativos nos ecossistemas e 

habitar afetados, na água superficial e subterrânea, nos solos, na qualidade do ar e na saúde 
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humana; que se elabore um plano da albufeira de Santa Clara que defina o nível de exploração 

e reserva para os diferentes usos e um plano de gestão e eficiência hídrica no aproveitamento 

hídrico agrícola do Mira, que tenha em conta fatores sociais, ambientais e económicos; que 

adote as medidas necessárias ao adequado conhecimento e analise relativamente às atividades 

económicas, designadamente hidroagrícolas desenvolvidas no Perímetro Hidroagrícola do Mira 

e respetivos impactos ambientais e sociais. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O voto contra do PS na Resolução do BE prende-se com a necessidade de um debate 

pérvio como deve ser gerida a água, e esta tarde muito foi dito sobre esse tema, e deve ter uma 

discussão a nível nacional e Odemira não tem de ser o foco da discussão.” -------------------------  

 ---------- Seguidamente, perguntou: “Quem são os consumidores da água da barragem e qual a 

percentagem que cabe a cada um? -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Qual a quantidade de água extraída da barragem e para que fins nos últimos anos? -----  

 ---------- Relativamente às Minas de Neves Corvo, qual o consumo anual das mesmas? ----------  

 ---------- Por que normas regulamentares se rege a ABM na gestão da água da barragem e onde 

podemos consultar? ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Se há algum plano de contingência e onde está publicado para possível consulta?”. ----  

 ---------- Interveio o Senhor Fernando Peixeiro, Presidente da Junta de Freguesia de Santa 

Clara-a-Velha que disse “sobre o espelho de água de Santa Clara e sobre o caudal ecológico, 

segundo o Eng.º André Matoso, a ABM tem responsabilidade de garantir o caudal ecológico 

para o rio Mira. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao espelho de água no início de junho iniciei um processo com a ABM 

devido à falta de água no local. Foi questionada a ABM se tinha cortado o caudal ecológico e 

ela respondeu que não assegurava o caudal ecológico no mês de julho e agosto, mas se a Junta 

de Freguesia estivesse interessada em repor a água no espelho de água poderia pagar e repor 

através dos canais normais de rega. Para o efeito a Junta de Freguesia solicitou um orçamento, 
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porque estava a prever uma catástrofe e foi realizado esse abastecimento durante oito dias. O 

que me incomodou no ofício da ABM é dizerem que a Junta de Freguesia devia ter em atenção 

o ano de seca e a pouca água que havia na barragem, mas se a Junta de Freguesia quisesse 

pagar havia água na barragem. Afinal há falta de água na barragem ou comercializamos a água 

da barragem? --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A ABM é obrigada ou não a garantir o caudal ecológico para a ribeira do Mira e a 

manter o espelho de água cheio? E quem foi a entidade que encheu agora o espelho de água, foi 

a ABM ou a APA? Também não aceito dizerem que houve manobras para esvaziar o espelho 

de água, porque toda a ribeira ficou vazia naquela altura, desde a montante e a jusante e agora é 

inverso e os pegos estão cheios e já chega a Sabóia”. ---------------------------------------------------  

 ---------- BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA ---------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Cruz que perguntou à ABM se sabiam quais eram as 

atividades instaladas no PRM e quais os respetivos consumos por setor e se existia alguma 

analise sobre a empregabilidade. Perguntou se fizeram “o mosaico das várias atividades versus 

as necessidades hídricas versus empregabilidade, para haver uma ponderação e, bem assim 

questionou “quais eram os projetos e as disponibilidades de fundo do PRR com vista a poderem 

ser satisfeitos alguns investimentos prioritários e prementes para melhorar a capacidade de 

eficiência.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- BANCADA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que referiu que foi muitas vezes falado na falta de 

financiamento para dar resposta a muitas questões que são aqui colocadas, mas eu faço a 

destrinça entre investimento e custos de conservação e manutenção. Uma obra como a 

barragem que foi feita há cinquenta anos é obvio que tem durante a sua vida naturalmente 

necessidades de conservação nas suas estruturas, muito concretamente na rede de distribuição. 

As Administrações Centrais têm dificuldade em fazer uma planificação e programação de 
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manutenção e leva a que tenhamos quase todas as infraestruturas a necessitar de intervenção de 

conservação fundamentalmente. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este quarenta por cento de perdas que já foram aqui referidas por mais do que uma 

entidade, são o reflexo de um deficit de conservação devido ao modelo que está em uso na 

distribuição nos canais de água a céu aberto. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Qual o impacto que é atribuído às perdas por deficit de manutenção ou se há algum 

deficit de manutenção e as perdas não resultam da falta de manutenção. ----------------------------  

 ---------- No que respeita ao investimento, tenho dificuldade de perceber porque é que passados 

cinquenta anos que é feito o abastecimento urbano a partir da barragem e ainda andamos aqui a 

discutir porque é que o mesmo não é feito em conduta fechada. Desde mil novecentos e 

noventa e cinco muitos foram os programas de apoio comunitário e nenhum deles foi objeto de 

apoio e financiamento estrutural que permitisse hoje não estarmos aqui a discutir o problema. --  

 ---------- Finalmente, em relação à resposta que a ABM deu da unanimidade na Moção do BE, o 

PSD tem procurado decidir convictamente sobre aquilo que é a essência da questão que está 

colocada e não da bancada que a coloca, E aqui mais do que a questão formal da proposta em 

discussão, interessou-nos a relevância do conteúdo do que estava em discussão, embora não se 

concorde muitas com os termos em que a proposta é apresentada. Tomamos como mais 

relevante o que era a mensagem passada pela unanimidade da proposta.” ---------------------------  

 ---------- BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA ---------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que referiu “desafio a AdgA informar a real 

situação das ETAR’s no concelho de Odemira, para percebermos exatamente o que existe e o 

que a AgdA devia ter feito e não fez. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para a ABM, a resposta da ABM é vergonhosa e revela muito os interesses da Direção 

da ABM que poderão apenas configurar ignorância ou mesmo outras intenções inconfessáveis. 

Esta resposta é uma falta de respeito a esta Assembleia Municipal. Todos nós que aqui estamos 
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defendemos os interesses dos Odemirenses. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Na carta da ABM à Junta de Freguesia insinua-se que o espelho de água possa ter sido 

esvaziado: Fizeram queixas as autoridades ou é só para lançar o bluff?”. ----------------------------  

 ---------- Interveio o Eng.º Manuel Amaro Figueira que disse, designadamente: --------------------  

 ---------- “A ABM é escrutinada por duas Direções Gerais, a DGADR que é tutela e escrutina o 

trabalho da Associação enquanto entidade gestora do Aproveitamento Hidroagrícola. A 

segunda é a APA que é concedente no contrato de concessão e tem a ser cargo fiscalizar tudo 

aquilo que tem a ver com o recurso hídrico. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Até onde se pode captar a água de Santa Clara, é a pergunta que estamos à espera que 

a APA defina. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A ABM em termos de gestão do aproveitamento tem feito, na matéria que lhe 

compete, projetos e candidaturas e até por vezes não somos autorizados a efetuar o 

investimento. O Estado não faz e nem deixa fazer. ------------------------------------------------------  

 ---------- Em finais de mil novecentos e noventa e um, quando a ABM tomou posse da obra de 

rega do Estado as infraestruturas estavam completamente abandonadas e com falta gravíssima 

de conservação. Não é o caso neste momento felizmente. ----------------------------------------------  

 ---------- A água que é colocada no rio a título de caudal ecológico é aquela que é fornecida 

para o espelho de água e este também tem de libertar água de caudal ecológico. O que damos a 

título de caudal ecológico é a água que tem de sair pela descarga de fundo, a propósito das 

manobras que temos de fazer obrigatoriamente. O pagamento é exigido porque a ABM está a 

elevar a água para meter no canal e não tem de ter um tratamento diferenciado das outras Juntas 

de Freguesia. A água foi fornecida por uma boca da rede, através de um fornecimento 

dedicado.  A construção de órgãos próprios para fazer a libertação de caudal ecológico tem de 

ser feito, projetado e candidatado e não temos competência para executar obras sem autorização 

da APA, que também deveria ser responsável pelo investimento. -------------------------------------  
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 ---------- Esta obra de rega foi construída para ter uma eficiência de sessenta por cento e mercê 

dos investimentos feitos agora chega aos setenta por cento. É o que é possível fazer em termos 

de gestão com a obra que temos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O relatório do IGAMAOT é um relatório que carece de aprovação conjunta de dois 

ministros e o Ministro da Agricultura homologou com reservas e não se deve tentar tirar dali 

que é proibido fazer mais agricultura intensiva no Aproveitamento Hidroagrícola. ----------------  

 ---------- As cíticas do BE enquanto partido político interessa-me pouco. O meu problema é 

toda a Assembleia Municipal repudiar a atuação da ABM. Não é aceitável que um Órgão como 

a Assembleia Municipal se permita a aprovar por unanimidade uma Moção desta natureza e a 

Associação está no direito de comentar.” -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Eng.ª Carla Lúcio que disse, designadamente: -----------------------------------  

 ---------- “Respondendo ao Pedro Almeida, está tudo publico no nosso site, nos relatórios de 

atividades. Em dois mil e vinte para a agricultura foram trinta e três milhões, para consumo 

doméstico dois virgula seis milhões, e as minas de Neves Corvo cerca de um virgula um milhão 

e já teve em três milhões, o que mostra uma preocupação em poupar o recurso. -------------------  

 ---------- Plano de contingência, há o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo a ser 

efetuado pela APA e pela DGADR. Nós Associação sentimos a necessidade de tentar fazer os 

estudos e tentar prever o cenário expectável e, nesse sentido, candidatamos um plano de 

contingência para fenómenos extremos e está em vias de ser adjudicado à empresa que ganhou 

o concurso público, e esperamos que até ao final do ano esteja concluído da parte da ABM e 

depois vais às outras entidades para pronuncia – APA e DGADR. -----------------------------------  

 ---------- Caudal ecológico, está subjacente que a ABM fechou a água que sai da barragem e 

que era o caudal ecológico e já disse que não aconteceu e não temos forma de o fazer. O caudal 

ecológico em julho e agosto é zero litros por segundo. A água está a chegar a Saboia porque os 

repasses que existem nos órgãos hidráulicos permitiram que esse caudal aumentasse. Não 
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temos controlo nem para tirar nem para por. Não sabemos o que aconteceu em junho, nós 

operamos a vinte e seis de junho as descargas de fundo, porque somos obrigados, saíram quase 

vinte e cinco mil metros cúbicos nesse dia, eu pergunto como é que cinco dias depois o espelho 

de água está vazio? -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nós fornecemos a água à Junta de Freguesia, porque ao contrário do que dizem, nós 

não negamos água a ninguém. Nos informamos que é possível mediante determinadas 

condições. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também temos dados anuais da atividade instalada no PRM, também estão nos 

relatórios, de áreas por cultura, temos mais de cem culturas no perímetro e sete mil e oitenta ha 

regados, e também fazemos o levantamento das culturas protegidas e do tipo de proteção. -------  

 ---------- Empregabilidade, não temos esses dados. ------------------------------------------------------  

 ---------- Eficiência hídrica para o futuro, tínhamos o plano dos dezasseis blocos de rega, foram 

feitos um e meio, mas nós em todos os quadros comunitários candidatamos as obras que 

consideramos necessárias, quer em termos de reabilitação, quer em termos de modernização 

(com blocos sob pressão). Solicitamos investimentos em reservatórios para regularização de 

caudais, porque temos quase duzentos quilómetros de canais a céu aberto e mais quinhentos em 

conduta gravítica enterrada. Só tivemos a aprovação de um deles e o reservatório perto do 

Loural que conseguimos aumentar a eficiência do canal de Milfontes. No PDR temos quase 

trinte milhões candidatados e três milhões aprovados e no próximo programa vamos continuar 

a fazer esse investimento. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Eng.º Manuel Amaro Figueira que disse, designadamente: --------------------  

 ---------- A APA não dá instruções à ABM fora daquilo que está estabelecido no contrato de 

concessão. Fiscaliza o cumprimento do que está no contrato de concessão e a nossa tutela é a 

DGADR”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que disse que “se de facto o entendimento genérico 
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é que à ABM compete assegura esse caudal ecológico e sendo a ABM uma entidade pública 

que tem associado implicitamente ou explicitamente uma componente social, tenho dificuldade 

em perceber mesmo que isso tenha sido a partir de uma boca de rega que tenha sido objeto de 

pagamento. Aqui a ABM não teve de facto a sensibilidade social que este aspeto merecia e 

apelo à ABM que faça essa reflexão, porque em julho e agosto é onde há a maior probabilidade 

de o caudal ser zero.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Dr. Francisco Narciso que disse, designadamente: ------------------------------  

 ---------- “Dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e cinco é o terceiro quinquénio da parceria e 

temos sempre por hábito preparar e articular com os municípios o plano de investimentos. 

Iniciou-se esse trabalho no início do ano passado. No PRR fomos para além dos próprios 

investimentos da AgdA, todas as questões foram colocadas no âmbito da resiliência. A conduta 

também está lá, porque do ponto de vista da segurança é importante. Estamos a honrar os 

compromissos do que está para trás e a atualizar com outras infraestruturas que são 

estratégicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ETAR’s, existe uma calendarização preliminar que está a ser efetuada, conscientes do 

que do ponto de vista da contratação haverá muita incerteza. Sabemos perfeitamente o estado 

das ETAR’s (Almograve, Zambujeira do Mar, Saboia, Boavista dos Pinheiros) e a 

multiplicidade de fossas. E destaco esse o nosso foco para este quinquénio. ------------------------  

 ---------- Monitorização, é muito importante porque quem não conhece não consegue gerir. É 

fundamental conhecer e a grande aposta é antecipar descargas.” --------------------------------------  

 ---------- Interveio o Presidente da Câmara Municipal que disse, designadamente: -----------------  

 ---------- “Nestes investimentos das ETAR’s está prevista a ETAR de Colos, São Luís, 

Cavaleiro e a ETA de São Teotónio. Está tudo identificado, o problema é a capacidade de 

investimento não ser total e da programação ter sido suficientemente condicionada pelos 

investimentos comunitários. --------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Sei que estão empenhados e espero que venha a ser de facto comtemplados e 

resolvidos, porque alguns desses investimentos estavam no primeiro contrato de execução. ------  

 ---------- A APA tem escamoteado muito a necessidade de investimento no Mira e quando se 

estudou os planos de cheias, mais uma vez, Odemira ficou de fora. ----------------------------------  

 ----------  A manutenção/ conservação do sistema é sobretudo da ABM, o investimento compete 

ao Estado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Temos de fazer pressão pata que se concretize o Plano Regional de Eficiência Hídrica 

do Alentejo para se conseguir algum investimento.” ----------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que novamente agradeceu a 

presença das entidades convidadas e do público naquela sessão. --------------------------------------  

 --------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO -------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente da Assembleia Municipal deu a 

sessão por encerrada pelas vinte horas e cinquenta e dois minutos. -----------------------------------  

 ---------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  

 ---------------------- A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------------------------  

 

 ---------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  


