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Falta de água no Alentejo
Mértola e Almodôvar
Considerando algumas notícias que têm sido hoje veiculadas relativamente a ‘escassez de água no
Alentejo, particularmente nos concelhos de Mértola e de Almodôvar, a APA - Agência Portuguesa do
Ambiente esclarece o seguinte:
 MÉRTOLA
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola identifica como principais problemas na atualidade,
apenas os relacionados com a necessidade de água para abeberamento de gado.
Para resolução desta situação está previsto o início de obras, em 2016, a cargo da empresa Águas
Públicas do Alentejo, SA, para o abastecimento de água em alta, substituindo origens de água subterrânea
que não oferecem garantias de quantidade e de qualidade, através da adução de água a partir de Mértola
às zonas norte (até Vale de Açor) e centro do concelho (até Penilhos) e a partir de Almodôvar, para a zona
sul (por S. Pedro de Sólis).
 ALMODÔVAR
São identificadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Almodôvar 8 (oito) pequenas localidades
(não servidas pelo sistema de distribuição gerido pela empresa Águas Públicas do Alentejo, SA), que estão
a ser abastecidas por autotanques, desde abril.
Este município, em conjunto com o Comando Distrital de Beja da Autoridade Nacional de Proteção
Civil, a empresa Águas Públicas do Alentejo, SA e os Bombeiros Voluntários de Almodôvar, elaborou um
plano estratégico de ação, com vista a reduzir eventuais problemas de falta de água no abastecimento
público e envolvendo meios da Câmara e da Proteção Civil Distrital e Municipal.
Desde o dia 1 de agosto foram disponibilizados dois pontos de abastecimento de água potável, com
contador, nos seguintes locais: Depósito do Morgadinho (Corte Zorrinho) e na Estação de Tratamento de
Águas da Rabaça (Almodôvar). Nas aldeias e “montes” do concelho, estarão ainda ao dispor da população
os poços locais.
A Proteção Civil Municipal de Almodôvar está atenta para a eventual necessidade de mobilização de
viaturas autotanque, para eventuais abastecimentos de urgência e os Bombeiros Voluntários de
Almodôvar estão a assegurar os abastecimentos mais regulares.
Apenas para consumo animal, estarão igualmente disponíveis os poços de São Pedro, do Chafariz, de
Ourique e de Santo António (em Almodôvar), uma vez que se trata de água imprópria para consumo
humano.
Importa ainda salientar que, neste contexto, a APA, através da sua Administração da Região Hidrográfica
do Alentejo, está totalmente empenhada em considerar prioritários e agilizados em conformidade os
pedidos de licenciamento de pesquisa e/ou de captação de água (superficial e/ou subterrânea),
associados a utilizações de água para diversos fins, com particular destaque para o abastecimento às
populações e para o abeberamento de gado.
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