
Sul do país adapta-se
às alterações climáticas

Alentejo e Algarve estão a preparar estratégias regionais para enfrentar
falta de chuva e calor extremo. Não há dinheiro para passar à ação
CARLA TOMÁS

Os modelos climáticos indicam

que no Sul do país a precipita-
ção pode vir a ter quebras de

30 a 40%; as ondas de calor,
que agora duram em média
seis dias, podem prolongar-se
por 22 ou mais; Espanha pode
fechar a torneira no Guadiana;
e o mar pode avançar 3,5 qui-
lómetros por terra na zona de

Quarteira. Tudo isto antes do
fim do século XXI.

Em consequência: a produ-
ção agrícola cairá 40%, o mon-
tado de sobro e a vinha terão de

'migrar' para outras altitudes, o

turismo terá novas sazonalida-
des e a saúde das pessoas será
afetada por ondas de calor e

pelo surgimento de doenças
como o dengue e a malária.
Mais 2°C nos termómetros
pode também significar um
aumento de 53% no número
de incêndios no país e quase
sete vezes mais área ardida do

que a média dos últimos anos.
Os trágicos incêndios deste ano
e a pior seca de que há regis-
to nos últimos 86 anos vieram
acentuar a importância da ne-
cessidade de adaptação.

Reciclar, dessalinizar
e ref lorestar
"Estamos numa situação em
que os cenários de catástrofe
são plausíveis e ainda não esta-
mos a equacionar as respostas
políticas adequadas às catás-
trofes que se avizinham", alerta
Miguel Bastos Araújo, investi-
gador da Universidade de Évo-
ra e coordenador dos trabalhos
preparatórios da Estratégia
Regional de Adaptação às Al-
terações Climáticas do Alente-

jo que vai ser apresentada em
Évora, na segunda- feira, 4 de
dezembro. O projeto é liderado
pela Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional
(CCDR) do Alentejo, e esten-
de-se por três anos, mas a can-
didatura de €l milhão ao PO-
SEUR ainda não tem garantias
de comparticipação nacional
para os €400 mil necessários

já em 2018.
Pretende-se pegar nos planos

municipais de adaptação ela-
borados no âmbito do projeto
ClimaAdaPT local para Évo-
ra, Castelo de Vide, Odemira e

Ferreira do Alentejo, e nos dois

projetos intermunicipais em
curso e replicá-los para toda
a região.

Um dos objetivos é quantifi-
car a disponibilidade hídrica do

Alentejo em toda a bacia hidro-
gráfica do Guadiana, incluindo
do lado espanhol, já que "não
podemos olhar só para o nos-
so retângulo, pois, se a seca se

prolongar, Espanha não vai li-
bertar mais água, afetando o

nosso abastecimento público",
sublinha Miguel Araújo. No en-
tender do cientista, "temos de
encontrar alternativas", e estas

passam por "ir buscar água ao
mar e dessalinizar". Esta hipó-
tese é recusada pelo ministro
do Ambiente (ver entrevista ao

lado). Mas também por criar
regulamentos municipais que
obrigam as novas construções a
terem sistemas de reutilização
das águas residuais usadas, por
exemplo, nas casas de banho,
ou pela plantação de floresta
que fixe água no solo.

A albufeira de Alqueva tem
sido apontada como a razão
pela qual a água ainda corre
nas torneiras alentejanas neste
ano de seca. Se o grande lago
não existisse, "Évora ou Beja
estariam como Viseu", a ser
abastecidas por camiões cis-

terna, garante o físico Filipe
Duarte Santos, investigador
da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa. Este
empreendimento "não foi ini-
cialmente projetado como uma
forma de adaptação às altera-

ções climáticas, mas sim a pen-
sar na agricultura de regadio".

O cientista é o coordenador
da estratégia regional de adap-
tação às alterações climáticas
no Algarve, liderada pela Co-
munidade Intermunicipal do
Algarve (AMAL). Tal como no
caso do Alentejo, ali também
pretendem pegar em traba-
lhos já desenvolvidos ao nível
municipal e projetar medidas
de minimização de impactos
das mudanças do clima nos re-
cursos hídricos, na agricultu-
ra, na biodiversidade, na saúde
e no turismo. O projeto tem
a duração de um ano e conta
com €442 mil do POSEUR e a
colaboração de duas dezenas
de investigadores das Univer-
sidades de Lisboa e do Algar-
ve. Porém, esta verba é vista
como "pequena face a tudo o

que é necessário fazer". Filipe
Duarte Santos lamenta o facto
de "em Portugal termos ten-
dência para reagir e não para
prevenir".
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? Há dinheiro suficiente para
todos os projetos de adaptação
às alterações climáticas?
? Dos €4 milhões do POSEUR
para projetos de adaptação, me-
tade serve para financiar seis

planos à escala supramunicipal:
Área Metropolitana de Lisboa,
e comunidades intermunicipais
do Ave, Coimbra, Dão-Lafões,
Cávado e Alentejo Central. E uma

parte do projeto do ClimAdPT
local de Loulé vai ser financiada
pelo Fundo Ambiental. Os ou-
tros €2 milhões vão para projetos
concretos e também há verbas
do Fundo de Coesão para pre-
venir situações de cheias (€5O
milhões), e para erosão costeira
e avanço do mar (€lOO milhões).
No próximo ano, o Fundo Am-
biental vai lançar um anúncio de

€4,5 milhões através do Fundo
Ambiental para adaptação a on-
das de calor nas cidades.

? O que está a ser equacio-
nado para nos adaptarmos a
secas prolongadas? A dessalini-

zação pode ser uma via?
? A dessalinização não está de
todo a ser equacionada em Por-

tugal. E uma solução caríssima
e que consome muita energia.
Tendo a barragem de Alqueva, no

Alentejo, e as de Odelouca e Ode-

leite, no Algarve, não faz sentido
ir buscar água ao mar. Temos é de

ligar estes sistemas a outros aglo-
merados urbanos, como Mértola,
e para isso estão previstos inves-
timentos de €50 milhões. Em
Trás-os-Montes também teremos
de fazer ligações a partir das al-
bufeiras existentes. A dragagem
de barragens para aumentar a
capacidade de armazenamento
de água é outra solução. No caso
de Fagilde, em Viseu, permite um
aumento de 25%.

? As barragens não são solu-
ção para secas de sete anos.
? Todas as estratégias de adap-
tação devem contemplar a efi-
ciência hídrica, energética e ma-
terial. Todos temos que consumir
menos recursos. Vamos fazer um
plano para aproveitamento dos

efluentes tratados nas 50 maio-
res ETAR do país (que têm tra-
tamento terciário) para rega de

jardins e lavagem de ruas. Temos
muito trabalho pela frente e te-
mos de planeá-lo bem. Até final
do ano vamos concluir o plano de

ações concretas que completa o

programa nacional de adaptação
às alterações climáticas.

Barragem do Divor, no distrito de Évora, concelho
de Arraiolos foto luís barra


