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Agir no futuro
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Para minimizar os riscos associados à seca deve investir-se na redução da
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vulnerabilidade das regiões e dos sectores. Para isso é necessário: uma preparação,

Coordenador português: Prof. Francisco Castro Rego, CEABN Instituto Superior

antes do evento; uma constante informação e gestão dos recursos, durante o evento; e

de Agronomia (www.isa.utl.pt/ceabn/)

DEPOIS
DO EVENTO:
AVALIAÇÃO

DURANTE O EVENTO:
INFORMAÇÃO
E GESTÃO

ANTES DO EVENTO:
PREPARAÇÃO

uma avaliação para melhorar a gestão, após o evento.
•

•

•

Deve apostar-se na investigação e na criação de novas respostas políticas que
reforcem a disponibilidade de água (como reservas estratégicas, aumento da infiltração
do solo e recarga de águas subterrâneas), e que sejam coerentes com os objectivos de
adaptação às alterações climáticas e de conservação da biodiversidade;
A transferência de conhecimentos sobre as melhorias técnicas na poupança e
eficiência de água deve ser promovida, em especial nas regiões e sectores mais
afectados;
É necessária uma política de boas práticas, no âmbito de programas de poupança
de água em todos os sectores, que deve complementar as medidas de conservação
de água;

•

Um sistema completo de informação em tempo real sobre os recursos disponíveis
de água, quantidade, qualidade e utilizações da água necessárias para cada sector.

•

Devido ao aumento de recorrência e intensidade das secas, é necessária uma
abordagem centrada na adopção de planos de gestão adaptativa;
Programas de monitorização com redes de informação bem estruturadas;
Vinculação entre índices e impactos da seca para desenvolver um indicador global
de seca útil na avaliação dos riscos associados a este evento.

•
•

CONSTRUÇÃO DE
INFRA-ESTRUTURAS
VERDES EM BACIAS
HIDROGRÁFICAS
MELHORIA DA CAPACIDADE
DE RESERVA DE ÁGUA
A NÍVEL NACIONAL

ENTIDADES REPRESENTADAS
NO PAINEL DE ACONSELHAMENTO:
•

• Agência Portuguesa do Ambiente (INAG/APA)
• Autoridade Nacional de Protecção Civil
(ANPC)
• Direcção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural (DGADR)
• Entidade Reguladora dos Serviços de Águas
e Resíduos (ERSAR)
• Associação Nacional de Municípios
Portugueses (ANMP)
• Federação Nacional de Regantes (FENAREG)
• Energias de Portugal (EDP)
• Instituto Português do Mar e da Atmosfera
(IPMA)
• Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(LNEC)
• Comissão Nacional de Combate à
Desertificação, Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (CNCD-ICNF)
• World Wide Fund For Nature (WWF Portugal)
• Liga para a Protecção da Natureza (LPN)
• Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD)
• Universidade de Coimbra
• Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF).

CONSÓRCIO DROUGHT R&SPI:

• Wageningen Universiteit (WU) - Holanda
• National Technical University of Athens
(NTUA) – Grécia
• Universitetet I Oslo (UiO) - Noruega
• Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg
(ALU-FR) - Alemanha
• Universitat Politecnica de Valencia (UPVLC) Espanha
• Instituto Superior de Agronomia (ISA-CEABN)
- Portugal
• Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
(ETH Zurich) - Suiça
• Universidad Complutense de Madrid (UCM) Espanha
• Universita Commerciale ‘Luigi Bocconi’
(UB-CERTET) – Itália
• Universite de Caen Basse Normandie
(UNICAEN) - França
• Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek
(ALTERRA) - Holanda
• Eidgenoessische Forschungsanstalt WSL
(WSL) - Suiça

USO MAIS EFICIENTE DA
ÁGUA NA AGRICULTURA

MENOS DESPERDÍCIO
DE ÁGUA EM TODOS
OS SECTORES

EM CONJUNTO
PODEMOS ALTERAR
O FUTURO DAS SECAS!
CAMPANHAS DE
SENSIBILIZAÇÃO
À POPULAÇÃO
POLÍTICA JUSTA
DE PREÇO DA ÁGUA

PARA SABER MAIS SOBRE SECAS:
Projecto DROUGHT R&SPI: www.eu-drought.org
Instituto Português do Mar e da Atmosfera: www.ipma.pt/pt/index.html
Agência Portuguesa do Ambiente: http://www.apambiente.pt
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos: http://snirh.apambiente.pt
European Drought Observatory: http://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
European Drought Center: http://www.geo.uio.no/edc

O que
sabemos
sobre secas
e como
podemos
agir?

Desafio

APRENDER
COM O PASSADO

A seca é um evento extremo em que existe uma disponibilidade de
água significativamente menor do que o normal para uma dada época
e região. Por isso, seca distingue-se de aridez ou de escassez de água,
que correspondem a situações normais em muitas regiões. Os
episódios de seca começam sempre por precipitações muito baixas
em relação ao normal (seca meteorológica), o que pode conduzir a
níveis anormalmente baixos nos caudais e reservatórios de água (seca
hidrológica) podendo a seca propagar-se a outros sectores, como a
agricultura (seca agrícola), o abastecimento doméstico, a produção de
energia, e a outros sectores da economia (seca económica).

Desde meados do século passado, Portugal sofreu vários
ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO DA AGRICULTURA
E DAS FLORESTAS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

39%

Fonte: ETC-LUSI: Tallksen

Através de um maior
conhecimento dos eventos
passados e futuros, dos seus
impactos, apostando na
elaboração de planos de gestão
de seca e na melhoria da relação
entre a ciência e a política.
Estas medidas poderão
contribuir para reduzir a vulnerabilidade da população à seca e os riscos que esta
que representa para a Europa. O projecto europeu DROUGHT-R&SPI (Promover a
investigação em secas à escala europeia e a interacção da ciência com a política)
tem como objectivo dar algumas respostas a estas questões. Na elaboração do
DROUGHT R&SPI contou-se com um painel de intervenientes de gestão e recursos
hídricos e dos sectores afectados pelas secas, que ajudaram a perceber o passado,
a identificar vulnerabilidades e a perspectivar medidas futuras.
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de uma forma cada vez mais frequente e extrema nas últimas décadas. Esta é a

REGIÕES AFECTADAS POR EPISÓDIOS DE SECA
NA EUROPA NOS ÚLTIMOS ANOS

17%

carácter permanente,
evento, identificando

Em relação a períodos anteriores as secas têm atingido gravemente a Europa,

Assim, é urgente
melhorar a preparação
da população e das
autoridades competentes
para a seca. Como?

grupo de trabalho de
EDUCAÇÃO E
CAMPANHAS
DE SENSIBILIZAÇÃO
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impactos com consequências na forma de gestão das secas e dos recursos hídricos.

no Norte da Europa e verões mais quentes no Mediterrâneo).
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MEDIDAS DE
RECUPERAÇÃO

MEDIDAS
ESTRATÉGICAS

Fonte: Ministério da Agricultura
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foram objecto de especial análise no DROUGHT R&SPI por terem tido grandes

precipitação média e a um aumento na temperatura média (invernos mais quentes

episódio de seca, foi

Fonte: Projecto DROUGHT R&SPI

Os episódios de seca de 1991-95 e de 2004-06

tendência que se espera para o futuro devido à probabilidade de diminuição na

Em 2012, com novo

MEDIDAS APLICADAS NA GESTÃO DA SECA
DE 2004-2006 EM PORTUGAL

eventos de seca.

ABASTECIMENTO
DE ÁGUA
QUALIDADE
DA ÁGUA

incluída a seca. No entanto, e apesar dos progressos, Portugal não concluiu, até agora

AGRICULTURA
E PECUÁRIA

nem para a área total do Continente, nem para as regiões mais vulneráveis, planos
específicos de gestão de seca.
SAÚDE
HUMANA

INCÊNDIOS
FLORESTAIS
ENERGIA
E INDÚSTRIA

FLORESTAS

CONFLITOS

• Implementação de um sistema de
monitorização da quantidade e da qualidade
da água pela Autoridade Nacional da Água
(elaboração de relatórios periódicos);
• Construção de grandes barragens
(reservatórios estratégicos de água);
• Assinatura de uma Convenção entre
Portugal e Espanha que representa um
marco na gestão transfronteiriça da água
das bacias internacionais.

gestão de crise. No âmbito das iniciativas nacionais para combate às alterações
climáticas estão previstas medidas de mitigação a eventos extremos, onde está

TRANSPORTE
DE ÁGUA

O evento de 1991-95 revelou-se um ponto de
viragem na gestão destes eventos extremos em
Portugal:

Até agora, a gestão de seca em Portugal continua a basear-se numa abordagem de

Da seca de 2004-2006, que foi considerada uma
das mais graves, resultou:
• Criação de uma Comissão de
acompanhamento de Seca em 2005, com
a participação das entidades nacionais para
uma gestão dos recursos por forma a
minimizar os efeitos do evento;
• Produção de um relatório de medidas
para melhorar o planeamento e gestão
da seca em Portugal;
• Aumento da cooperação entre Portugal
e Espanha.

Panorama Nacional:

Perante esta realidade, o que falta?

Actualmente existem dois sistemas distintos
de monotorização, um mais dedicado à seca
meteorológica (da competência do Instituto Português
do Mar e da Atmosfera) e outro associado à seca
hidrológica (da competência do Instituto da Água
/Agência Portuguesa do Ambiente). No entanto estes
dois sistemas não permitem uma avaliação da seca com
referências e classificações de severidade (intensidade e
duração), à semelhança do que acontece noutros países.

• Implementação de programas de
monitorização com redes bem
estruturadas de informação;
• Sistemas permanentes de alerta rápido;
• Planos de contingência no âmbito
das bacias hidrográficas;
• Regulamentação clara no que respeita
à exploração de reservatórios.

Existe uma forte dependência de águas de superfície,
em especial nas regiões do sul do país e
principalmente para a agricultura irrigada privada,
que é a actividade com o maior consumo de água
em Portugal. Além disso, a procura de água para a
agricultura tem vindo a aumentar e continuará
a aumentar no futuro, devido a uma expansão das
áreas agrícolas irrigadas. Existem conflitos entre os
utilizadores de água durante os eventos de seca.

• Indústrias com sistemas eficientes
de tratamento de água para evitar a
diminuição da qualidade da água dos
rios e das águas subterrâneas;
• Uma guia de boas práticas agrícolas
e pecuárias para uso eficiente de água;
• Sistemas de irrigação eficientes para
reduzir o desperdício de água e a
vulnerabilidade à seca.

Os recursos hídricos transfronteiriços são um dos
factores mais importantes para determinar a
vulnerabilidade de secas em Portugal: 64% da área do
país está localizada em cinco bacias hidrográficas
partilhadas com Espanha, o que corresponde a 67% dos
recursos totais de água em Portugal.

• Reforçar o planeamento comum para as
bacias hidrográficas partilhadas,
aprofundando o processo desenvolvido
desde 2012.

A Comissão para a seca foi extinta após o evento de 2004-2006 ter sido dado
como concluído, e a partir desta altura a gestão dos recursos hídricos tem sido feita
no âmbito das regiões hidrográficas, estando previstos planos de gestão da seca
para as regiões mais vulneráveis (Alentejo e Algarve).

MAIS DO QUE AUMENTAR A QUANTIDADE DE ÁGUA DISPONÍVEL PARA GASTAR,
É NECESSÁRIO USAR DE UMA FORMA EFICIENTE AQUELA QUE TEMOS.

