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Assunto: Audiça�o, com cara% ter de urge&ncia, do Ministro do Ambiente e Aça�o Clima% tica

sobre o novo Plano Hidrolo% gico da Bacia do Tejo que corta em 40% a a% gua do Tejo a

chegar a Portugal e o incumprimento da Convença�o de Albufeira nos rios internacionais

O governo do Estado Espanhol vai avançar com o novo Plano Hidrolo% gico da Bacia do

Tejo  que  tem  como  conseque&ncia  a  reduça�o  de  40%  de  a%gua  do  Tejo  que  chega  a

Portugal.  O plano preve&  cortar 105 hecto% metros cu% bicos de a% gua por ano a partir de

2027, aumentando em mais 40% a me%dia anual para as regio� es de Almerí%a, Mu% rcia e

Alicante.

De acordo com o jornal El Mundo, o plano sera%  aprovado em breve - no final de outubro

ou iní%cio de novembro - de forma que o mapa hí%drico de Espanha esteja concluí%do em

dezembro.

A decisa�o tera%  um enorme impacto em Portugal colocando em risco a produça�o ele% trica,

a atividade agrí%cola e mesmo a rede de abastecimento dome%stico de a% gua para ale%m de

um conjunto alargado de atividades econo% micas e humanas.

A Convença�o de Albufeira regula as relaço� es entre os dois estados no domí%nio hí%drico,

integrando  as  disposiço� es  da  Diretiva  Quadro  da  A8 gua,  criando  um  quadro  de
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cooperaça�o  e  coordenaça�o  para  a  proteça�o  das  massas  de  a% gua,  dos  ecossistemas

aqua% ticos e terrestres e para o uso sustenta%vel dos recursos hí%dricos.

O governo do Estado Espanhol  alega que a decisa�o se prende com a necessidade de

caudais ecolo% gicos que "e%  um requisito incontorna%vel que temos de cumprir para dar

cumprimento  a  va% rias  medidas  e  exige&ncias  da  Unia�o  Europeia  que  chegaram  a;

conclusa�o de que o Rio Tejo nas suas cabeceiras tem um grave problema de equilí%brio

ambiental".

No entanto na�o e%  legí%timo usar como argumento a necessidade de proteça�o ambiental

quando o principal problema que alterou drasticamente a disponibilidade de a% gua e%  um

modelo  de  desenvolvimento  agrí%cola  insustenta%vel  e  desajustado  ao  clima  e  ao

territo% rio. Ainda menos e%  legí%timo alegar os caudais ecolo% gicos quando a decisa�o na�o

respeita e impede a constituiça�o de caudais ecolo% gicos em Portugal.

O Estado Espanhol tem expandido a sua a% rea de rega. Assim e no contexto de alteraço� es

clima% ticas com feno% menos clima% ticos extremos mais frequentes e perí%odos de seca mais

gravosos, os caudais ecolo% gicos e os usos da a% gua ficam em risco.

Portugal tem atravessado um perí%odo de seca bastante gravoso. Em agosto, 39,6% do

paí%s esteve em seca extrema e 60,4% em seca severa. Ontem mesmo, o relator especial

para os Direitos Humanos e o Meio Ambiente das Naço� es Unidas (ONU) alertou que "a

gravidade da seca em Portugal e%  realmente impressionante". De igual modo, o Estado

Espanhol vive uma das piores secas da histo% ria.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem apresentado va% rias propostas para que

em Portugal o modelo de organizaça�o do territo% rio, de agricultura e de uso da a% gua seja

sustenta%vel. Continuaremos a insistir nesse novo modelo de desenvolvimento. Mas esta

decisa�o unilateral por parte do Estado Espanhol vai contra a Convença�o de Albufeira, e%

contra% ria a;  boa relaça�o dos dois estados, prejudica gravemente a proteça�o do ambiente

e,  no  caso  de  Portugal,  pode  ter  conseque&ncias  graví%ssimas  a  ní%vel  econo% mico  e  de

acesso  a;  a%gua,  de  produça�o  energe% tica,  de  segurança  alimentar  e  mesmo  na  sua

componente de abastecimento.

As preocupaço� es estendem-se aos restantes rios internacionais.  No caso do Douro,  o

Estado Espanhol ja%  travou a transfere&ncia de a% gua do rio Douro para Portugal alegando

dificuldades no cumprimento integral da Convença�o de Albufeira.
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E8  assim necessa% rio que o Ministro do Ambiente e Aça�o Clima% tica esclareça os contornos

do plano do Estado Espanhol, as conversaço� es entre os dois estados e as aço� es seguintes

que o governo tomara%  para garantir  a  proteça�o  dos  caudais  ecolo% gicos no paí%s  e  do

direito a;  a% gua.

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo Parlamentar do

Bloco de Esquerda requer, com caráter de urgência, a audição do Ministro do Ambiente e

Ação Climática.

O Deputado do Bloco de Esquerda,

Pedro Filipe Soares
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