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Exm.º Sr. Presidente  

Assembleia Municipal de Almada   

 

 

REQUERIMENTO   

 

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma, o 

deputado municipal do CDS-Partido Popular, apresentar o presente Requerimento à 

Câmara Municipal de Almada  

  

Assunto: Reservas de água e medidas da autarquia para minimizar os impactos da seca 

no concelho de Almada   

 

 

Considerando que a água não é um recurso infinito, e considerando que a água é fonte de vida 

 

Considerando que é generalizado pelo país os baixos níveis de água disponível em 

consequência do estado de ausência de pluviosidade que impeça o estado de seca, é crucial 

que a sociedade tome consciência do grave problema da escassez de água e tome medidas 

urgentes para minimizar o impacto negativo que a falta do recurso indispensável a toda a vida 

na Terra, acarreta para a fauna e para a flora do planeta.  

 

Considerando as fontes de entidades especializadas na matéria como o IPMA - Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera, quase 70% do território do país encontra-se em seca severa, 

28,4% em seca considerada extrema, ao passo que 3,7% em seca moderada, estes valores 

deixam as entidades competentes em alerta relativamente à necessidade urgente de reverter a 

situação, tendo em conta que é já considerado o presente ano como o ano mais seco de que há 

registo dos últimos noventa e dois.  

 

Considerando que, por razões óbvias, os meses de verão incentivam a um maior consumo do 

recurso água, levando a uma sobrecarga e a um maior esforço das reservas de água disponíveis, 

tal como acontece no concelho como Almada, constituído por zonas balneares e zonas propícias 

e atractivas à concentração de turistas nacionais e estrangeiros que, pelo facto, faz aumentar a 

utilização da água em valores consideráveis  

 



Considerando que a par do Estado, o papel das autarquias é fundamental na minimização do 

impacto negativo que os fenómenos de seca acarretam no presente e no futuro das cidades, 

nomeadamente com políticas e planos de protecção do meio ambiente e na forma como é 

utilizada o recurso água  

 

Considerando que é responsabilidade das autarquias a implementação de boas regras de 

utilização da água dos municípios, em concreto e sempre que possível, a sua reciclagem, o seu 

reaproveitamento ou a implementação de  medidas que minimizem gastos abusivos e perdas 

desnecessárias de água 

 

Considerando que cabe também às autarquias terem uma política de sensibilização quer interna 

quer externa junto dos munícipes alertando para os perigos da escassez de água e para a 

utilização indevida do recurso, apostando em campanhas de sensibilização e consciencialização 

aos mesmos e junto da actividade económica na forma como se utiliza e faz uso da água  

 

Considerando que cabe ainda às autarquias desenvolverem campanhas de alerta para 

consciencializar acerca do perigo que é a contaminação dos solos  

 

Posto isto, tendo em conta os considerandos em cima mencionados, ao abrigo do Regimento da 

Assembleia Municipal de Almada, o CDS-Partido Popular, representado no mesmo órgão, vem 

por este meio, por intermédio de V. Exª, endereçar Requerimento à Câmara Municipal de Almada 

através das seguintes questões relativas ao tema mencionado em epígrafe:  

 

1 - Que planos tem a Câmara Municipal de Almada para minimizar os impactos negativos 

da seca no seu território?  

 

2 - Tem o concelho de Almada reservas de água suficientes para combater os níveis 

elevados de seca a fim de impedir e não colocar em causa o normal funcionamento de 

toda a estrutura de saneamento e abastecimento do concelho, nomeadamente nos meses 

mais quentes do ano normalmente com mais afluência de pessoas?  

 

3 - Que medidas tem a autarquia colocado em vigor com o objectivo de alertar os 

consumidores domésticos e das actividades comerciais e económicas para o perigo do 

desperdício da água, da sua má utilização e de consciencializar para as boas práticas e 

hábitos de reciclagem? 

 

4 - Que medidas e políticas contra o desperdício e reaproveitamento da água tem a câmara 

implementadas nos seus serviços a fim de dar o exemplo no combate à seca e a potenciais 

factores de risco derivados da mesma?  

 

 

O Deputado Municipal do CDS-Partido Popular  


