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RECOMENDAÇÃO  

Programa Municipal para o Uso Eficiente da Água de Almada 

 

Portugal continental está a viver uma situação de seca hidrológica, a pior dos últimos 100 

anos, com quase todo o país em seca severa ou extrema. As alterações climáticas vieram para 

ficar, colocando Portugal numa situação bastante vulnerável no que diz respeito ao acesso à 

água, tornando imperativo uma gestão mais eficiente deste tão importante recurso.  

Diariamente somos confrontados com o impacto da seca no quotidiano de cada vez mais 

pessoas, seja para consumo doméstico, seja para regar os campos de cultivo. Episódios de 

cheias ou escassez de água já não são eventos extremos ou raros, mas situações frequentes 

e que demonstram a necessidade urgente de mudar comportamentos.  

É premente consciencializar a população para a escassez de água, fenómeno que se acentuará 

no futuro e que nos obriga a definir uma estratégia para a gestão adequada deste recurso e 

para a necessidade do seu uso apropriado e eficiente.  Importa, pois, adaptar hábitos de 

utilização e consumo junto da comunidade, alertando para os comportamentos que mais 

contribuem para o desperdício de água e, consequentemente, sobre as medidas a adotar para 

permitir a sua correta utilização. 

O PAN acredita que este problema não se resolverá exclusivamente a partir do governo Central, 

acreditando que os Municípios têm aqui um papel central pela sua proximidade às populações e 

capacidade de atuação imediata. Desta forma surge a proposta de criação do Programa 

Municipal para o Uso Eficiente da Água em Almada como forma de compromisso coletivo 

para a preservação e consumo adequado da água. 
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À semelhança do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), o que se propõe 

é a promoção do uso da água de forma mais eficiente em Almada, essencialmente nos setores 

urbano, agrícola e industrial. Isto para minimizar os riscos de escassez hídrica, e para melhorar 

as condições ambientais nos meios hídricos. Pretende-se melhorar a eficiência de utilização 

da água, assim como consolidar uma nova cultura e um novo relacionamento com a água, 

para que este recurso seja cada vez mais valorizado e protegido.  

 

Face ao exposto, vem a Representação Municipal do Partido Pessoas-Animais-Natureza 

propor que a Assembleia Municipal de Almada, reunida em Sessão Ordinária nos dias 15 e 

16 de setembro delibere recomendar à Câmara Municipal de Almada: 

 

• A criação de um Programa Municipal para o Uso Eficiente da Água que inclua: 

o A concretização de um conjunto de medidas destinado a aumentar a eficiência 

no uso da água a nível local nos setores urbano, agrícola e industrial; 

o Estas medidas devem prever a redução de perdas nos sistemas de condução 

de água e a redução dos consumos através de sistemas tecnológicos que 

permitam ter equipamentos que conduzam à eficiência hídrica e adequação 

de comportamentos e rotinas humanas que evitem o desperdício; 

o A sensibilização da população para o uso eficiente da água e o incentivo à 

alteração de comportamentos; 

o A adequação da conduta do município para o uso racional da água. 
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Almada, 15 de setembro de 2022  
  

Pessoas - Animais - Natureza  

  

  

(Deputada Municipal do PAN) 


