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MOÇÃO  

“ÁGUA - ALGARVE COM FUTURO”  

A água é um bem essencial para a existência de vida na Terra. A carência ou a 
abundância da água têm, ao longo dos séculos, levado à menor ou maior 
evolução dos povos. Estes, sempre optaram por fixarem-se nos locais de maior 
abundância deste recurso e, usufruindo desta componente, evoluíram como 
sociedade.  

O Bloco de Esquerda /Tavira vem há algum tempo apresentando as suas 
preocupações quanto à gestão da água e ao futuro do Algarve nesta matéria, 
devido a verificar-se regularmente uma escassez deste bem vital para a vida 
humana e particularmente para o Algarve e os algarvios.  

A evolução demográfica em Portugal e concretamente na área do município de 
Tavira será no futuro, de estabilização, e se nesta vertente a preocupação 
quanto ao consumo de água poderá não ser de agravamento, já quanto às 
alterações climáticas existe de facto uma realidade presente e futura que 
apresenta uma evolução quanto à menor capacidade de obtenção deste 
precioso recurso. A água é, no Algarve, efetivamente, um bem cada vez mais 
escasso. 

A influência mediterrânica com fracas precipitações, conjugada com a realidade 
dos últimos 50 anos, indicam uma progressiva diminuição de precipitação na 
região do Algarve, onde Tavira se insere. Este fator evolutivo, conjugado com o 
desperdício e a má utilização, coloca um cenário pertinente à região e 
particularmente ao concelho de Tavira, o qual deve ser rapidamente combatido. 

O consumo médio em Portugal e, também no concelho de Tavira é bastante 
acima da média mundial, aumentando a dificuldade de recursos devido a 
Portugal e principalmente o Algarve, ser um país com escassez de água.  

  

Desta forma, a Assembleia Municipal de Tavira, reunida a 27/2/2018, delibera:  

 

1- Manifestar a preocupação quanto ao futuro do Algarve, no contexto das 
reservas de água existentes, apelando à sociedade civil a um consumo 



responsável deste bem escasso e, precioso, através de uma campanha 
permanente de sensibilização, de forma a garantir por este meio a 
sustentabilidade das gerações futuras e a viabilidade económica do 
Algarve.  
 

2- Solicitar ao Ministério do Ambiente a rápida procura de alternativas de 
captação/obtenção de água no Algarve, criando desta forma condições 
para uma solução de médio prazo para a preocupante escassez de água 
na região, preservando assim a qualidade de vida dos algarvios e da sua 
economia.  
 

3- Requerer junto da Câmara Municipal de Tavira, enquanto acionista 
maioritário da TaviraVerde , Empresa Municipal de Ambiente, uma célere 
minimização das perdas anuais de água no concelho, cujos valores 
atingem cerca de 18% do total consumido.  
 

4- Dar conhecimento desta deliberação às seguintes entidades e 
instituições: Presidente da República, Presidente e Grupos Parlamentares 
da Assembleia da República, Primeiro-ministro, Ministro do Ambiente, 
Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Ministro do 
Planeamento e das Infraestruturas, Presidente da Câmara Municipal de 
Tavira, Presidente do Conselho Executivo da AMAL – Comunidade 
Intermunicipal do Algarve e, Águas do Algarve. 
 

5- Enviar cópia da deliberação, para conhecimento e divulgação, aos órgãos 
de comunicação social locais, regionais e nacionais, assim como a sua 
divulgação por parte da área de comunicação do Município de Tavira.   
 

O Grupo Partidário do BE  

Assembleia Municipal de Tavira 

      
 


