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Seca em todo o país
é o "novo normal"
e agrava emissões
Precisamos de um mês de chuva acima da média para repor níveis
de água na maioria do território. Para o futuro, temos de investir
já na reciclagem da água e na dessalinização para a agricultura
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clima O ano hidrológico 2019/20
começou mal, em outubro, com
mais calor e sem chuva que ajude
a repor os níveis das barragens e a

mitigar a seca meteorológica que,
desde setembro, passou a abran-

ger não só o Sul, mas também o

Norte de Portugal. Os meteorolo-

gistas prevêem alguma chuva a

partir de domingo, mas não será
suficiente para inverter, para já, o

cenário de desespero dos agricul-
tores e criadores de gado do inte-
rior do país. "Temos de nos prepa-
rar para um futuro pior, a seca será
ainda mais normal", avisa o espe-
cialista em alterações climáticas,
Filipe Duarte Santos.

"No final de setembro, a situação
de seca já era relativamente preo-
cupante", explicou Vanda Pires,
do departamento do clima do Ins-
tituto Português do Mar e da At-
mosfera (IPMA). "Precisávamos
de um outubro à moda antiga, de

um mês com precipitação acima
da média para acabar com a seca na
maior parte do território", expli-
cou. Mas os meteorologistas do
IPMA ainda não conseguem pre-
ver se vai chover tanto assim: "Te-
mos condições favoráveis a preci-
pitação, a partir de domingo, mas

provavelmente não será com tan-
ta intensidade como seria preci-
so", resumiu a meteorologista Joa-
na Sanches.

CAUDAIS CADA VEZ MAIS INCERTOS
"Já não conseguimos inverter os

danos climáticos, por muito que
consigamos diminuir as emissões
de gases com efeito de estufa. A re-

dução da precipitação está a ser
mais rápida do que se previa nos

anos 1990. Ainda por cima, quando
há seca, há mais emissões de gases
nocivos porque as barragens produ-
zem menos e trabalham as centrais

a carvão", explicou Filipe Duarte
Santos.

Encontrar novas disponibilidades
de água é fundamental. Contar
com os caudais dos rios será cada

vez mais incerto e fonte de confli-
tos. Ainda esta semana, o proTejo -
Movimento pelo Tejo acusou Espa-
nha de não ter cumprido a Conven-

ção de Albufeira no ano hidrológi-
co que terminou no mês passado,
tendo lançado menos 30% de água
no Tejo do que devia. A Agência
Portuguesa do Ambiente desmen-
tiu o incumprimento espanhol e

acrescentou que, inclusive, tem
sido cumprido um "volume míni-
mo diário a jusante de Belver des-

de junho de 2017".
"O clima e a economia vão deter-

minar alterações muito significa-
tivas na agricultura", alertou Po-

ças Martins, ex-secretário de Esta-
do do Ambiente e da Águas de Por-

tugal. Com décadas de estudo de

gestão da água, o engenheiro de-
fende que "a seca no futuro pode
ser muito grave, mas temos tem-

po de nos prepararmos", investin-

do na reutilização da água , na des-

salinização e no uso racional da

água potável. "Cada vez mais, vai
haver conflitos por causa da água.
Não podemos ficar à espera que
chova", rematou. •


