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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Os impactos da seca severa em Trás-os-Montes estão a assumir níveis muito preocupantes no

contexto nacional face à redução da disponibilidade de recursos hídricos, exigindo-se medidas

extraordinárias para acautelar o acesso à água por parte das comunidades.

De acordo com o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, no final de junho, a

capacidade de armazenamento na bacia hidrográfica do Douro situava-se nos 55%, estando

cerca de 20 p.p. abaixo dos valores médios para este mês do ano. Num caso concreto

monitorizado, a albufeira de Alijó registava níveis de 40% quando costumavam estar acima dos

80%.

Outras albufeiras dos distritos de Vila Real e de Bragança evidenciam níveis reduzidos de

armazenamento, como por exemplo Fontelonga (Carrazeda de Ansiães), Salgueiral (Torre de

Moncorvo), Sambade (Alfândega da Fé) e Valtorno-Mourão (Vila Flor).

Há notícias de que a barragem da Fontelonga, em Carrazeda de Ansiães, só tem água até

outubro e que a Câmara está a preparar-se para a reforçar com o transporte desde o rio Tua

através de camiões-cisterna. Está também a ser ponderada a suspensão do abastecimento de

água à população durante a noite.

Em Montalegre, face aos baixos níveis das albufeiras dos Pisões e do Alto Rabagão têm vindo a

ser cancelados eventos que estavam previstos para as suas águas, para além das restrições à

produção de hidroeletricidade, sendo que o município anunciou a preparação de um plano de

contingência para enfrentar seca no verão.

Em Vilar de Nantes, os bombeiros estão a abastecer os depósitos de água diariamente devido à

seca e ao consequente enfraquecimento da nascente que serve uma parte da população

daquela freguesia próxima da cidade de Chaves. Há também outras aldeias em situação

semelhante.



O agravamento das condições meteorológicas com ocorrência de temperaturas muito elevadas

por longos períodos de tempo contribuí negativamente para o armazenamento de água cujo

consumo tenderá a aumentar. Está a verificar-se uma situação muito severa nos distritos que

integram Trás-os-Montes, importando acautelar a segurança do abastecimento de água às

populações nos próximos meses.

Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm perguntar

ao Senhor Ministro do Ambiente e Ação Climática, através de V. Exa., o seguinte:

1. Qual é o ponto de situação ao nível do abastecimento de água nos distritos de Vila Real e de

Bragança?

2. Quais os concelhos e freguesias com situações mais preocupantes?

3. Que medidas especificas, de curto prazo, estão a ser adotadas para garantir as necessidades

de água das populações em articulação com os municípios?

4. Há algum plano de contingência para o conjunto do território?

5. Qual tem sido do papel da APA / Administração de Região Hidrográfica neste cenário?

6. Para quando se prevê a elaboração do Plano Regional de Eficiência Hídrica? Quando se

iniciará e qual o horizonte temporal para a sua conclusão?

7. Que investimentos estão previsto para reforçar a gestão dos recursos hídricos nestes

territórios?

Palácio de São Bento, 14 de julho de 2022
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