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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Nas últimas semanas têm sido recorrentes as notícias sobre a situação pendente da ligação do

sistema de rega no perímetro de Silves, Lagoa e Portimão ao adutor da Barragem do Funcho.

A Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão investiu cerca de 7

milhões de euros na reabilitação do sistema de rega, com financiamento do PRODER, e que

poderá beneficiar largas centenas de agricultores.

Mas para que a obra possa entrar em funcionamento e sejam rentabilizados os fundos públicos

ali investidos é, contudo, necessária a ligação do perímetro ao adutor do Funcho, obra

dependente de autorização da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O novo sistema permitirá minimizar as perdas de água, tornando o seu uso mais eficiente, mas

também alargar o regadio, baixar os custos de produção e implementar um aproveitamento

hidroagrícola mais competitivo no perímetro de Silves.

De acordo com o que tem sido veiculado em diversos órgãos de comunicação social, locais e

nacionais, a autorização para que a ligação seja feita estará, de acordo com o Governo,

pendente (desde há largos meses) da posição da Comissão Europeia, por causa das

implicações que a referida ligação tem relativamente ao processo de construção da Barragem

de Odelouca.

No entanto, na recente audição na especialidade do Ministério do Ambiente sobre o Orçamento

do Estado para 2018, o Senhor Secretário de Estado do Ambiente referiu, em resposta a um

deputado, que “há disponibilidade total para os agricultores e regantes de Silve poderem ir ligar

ao Funcho. Eu penso que eles não estão muito interessados em fazer essa ligação, mas não há

nenhum impedimento de nenhuma natureza, de nenhuma instituição para que o façam”.



Ora, citado pelo jornal Correio da Manhã, na sua edição de 12 de novembro, o Presidente da

Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão afirmou que a ligação

permitiria “poupar três milhões de metros cúbicos de água por ano, e energia, mas está parada

por decisão política”.

Relativamente a Odelouca, o Senhor Secretário de Estado do Ambiente disse, na mesma

audição, que apesar de o Tribunal Europeu ter decidido que o seu uso seria exclusivamente

para abastecimento público de água, o Governo tem “estado em contacto com a União

Europeia, no sentido de tentar encontrar um outro modelo de gestão, fazendo uma

compensação de volumes, pese embora a água não ter a mesma qualidade”, acrescentando

ainda que a UE pediu, entretanto, um conjunto de elementos adicionais, que ainda não foram

enviados.

O Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), no seu último Boletim de

Armazenamento na Albufeiras de Portugal Continental, refere que o nível de armazenamento da

grande maioria das albufeiras está significativamente abaixo da média dos últimos 10 anos,

algumas em níveis críticos, devido à seca extrema que atinge o território nacional.

A agricultura tem sido fortemente prejudicada pela seca, pelo que deve ser concretizada

qualquer iniciativa que possibilite o acesso a pontos de rega.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro

do Ambiente, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1- Tendo em conta as afirmações contraditórias do Senhor Secretário de Estado e do

Presidente da Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão

relativamente à vontade dos agricultores em usar a ligação, e as afirmações do Senhor

Secretário de Estado do Ambiente de que “não há nenhum impedimento de nenhuma

natureza, de nenhuma instituição para que o façam”, o que é que realmente está a impedir

que a ligação ao adutor do Funcho se concretize?

2- Relativamente aos dados pedidos pela União Europeia sobre o processo que envolve a

Barragem de Odelouca, o que é que está a atrasar a resposta por parte do Governo?

Palácio de São Bento, 24 de novembro de 2017

Deputado(a)s

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)



Deputado(a)s

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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