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EDITAL
Nº 13/XII-1º/2017-18
(Seca Severa e Extrema)
EU, JOSÉ JOAQUIM LEITÃO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE
ALMADA
Torno público que na Reunião da Sessão Extraordinária referente ao mês de novembro de
2017 da Assembleia Municipal de Almada, realizada no dia 23 de novembro de 2017, a
Assembleia Municipal aprovou a seguinte Moção/Deliberação:

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) classificou o território nacional como
encontrando-se em período de seca severa e extrema, devido à anormal ausência de
precipitação, situação essa, que deixa Portugal muito próximo de uma calamidade mesmo que
nalguns pontos do país não seja ainda tão percetível.
Este cenário, a manter-se, irá, inquestionavelmente, ter repercussões negativas em toda a
sociedade desde a economia à agricultura tendo influência no quotidiano de todos os
portugueses, nomeadamente no custo final de bens essenciais.
As medidas de urgência tomadas pelo estado e pelos municípios mais afetados com o cenário
de seca severa e extrema onde se inclui a possibilidade de racionar água, espelha bem e
confirma o cenário em que se encontra o país no que diz respeito à falta de chuva atingindo
mesmo valores de água no solo inferiores a 20%.
Face a isto, é imperativo que também os municípios, mesmo aqueles que não se encontrem
ainda em situação de emergência, possam tomar medidas suplementares às suas práticas
quotidianas, com a finalidade de criar novos hábitos e rotinas que evitem ao máximo quer o
desperdício e perdas de água quer levar ao incremento de uma maior poupança e diminuição
de custos deste recurso natural e essencial à vida humana.
O Município de Almada não deverá ser exceção, razão pela qual, deverá intensificar, incentivar
e implementar hábitos que minimizem o impacto da seca e da falta de água junto das
populações, apostando na prevenção e na informação, adequando ao máximo e em
simultâneo, os métodos utilizados no decorrer da prossecução das funções de gestão do
concelho nos vários sectores às suas verdadeiras e essenciais necessidades.
A poupança do recurso natural água, a procura de alternativas, o seu reaproveitamento, e a
sua gestão adequada, devem ser prioridades eleitas como uma responsabilidade que deve
caber a todos com a responsabilidade acrescida dos órgãos decisores.
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Desta feita, perante uma realidade com a qual nos confrontamos, devem ser criadas
condições para que se possa contornar o problema da falta de chuva, não podendo o
concelho de Almada ficar de fora assumindo assim, a sua parte de responsabilidade indo ao
encontro de novos hábitos e métodos minimizadores da escassez de água no território local.

Assim, a Assembleia Municipal de Almada reunida extraordinariamente, na Freguesia da
Costa da Caparica, no dia 24 de Novembro de 2017, toma a seguinte posição:
1 – Reconhece o estado de seca severa e extrema classificado pelo Instituto Português do Mar
e da Atmosfera (IPMA), que atinge o território nacional, problema esse que acarreta consigo
os malefícios subjacentes a este tipo de fenómeno
2 - Recomenda à Câmara Municipal de Almada que dentro daquelas que são as suas
competências e atribuições, intensifique na sua plenitude, os meios de combate ao
desperdício e perda de água, salvaguardando sempre os requisitos mínimos para a normal
prossecução das suas tarefas diárias junto dos almadenses dando assim o exemplo.
3 – Recomenda à Câmara Municipal de Almada que intensifique e promova os meios de
informação, de esclarecimento e de incentivo junto dos munícipes, para não só, relembrar a
responsabilidade e o papel que cada um deverá ter tal como para a implementação de hábitos
que melhor protejam este recurso natural
4 – Saudar o SMAS pelo 1º Prémio obtido na presente semana no âmbito do Pipe Contest
2017.

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E
IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DE ESTILO DESTE CONCELHO.

Almada, em 24 de novembro de 2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

JOSE JOAQUIM LEITÃO
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