ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE REDONDO
EDITAL
JOSÉ LUÍS NUNES MARQUES MÓNICA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE REDONDO, faz saber que em reunião da Assembleia Municipal de Redondo, realizada
no dia 28 de fevereiro de 2022, foi aprovada, por unanimidade e em minuta, o Moção de
Recomendação apresentada pelos membros da Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD CDS-PP, que de seguida se transcreve:

MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO – Mitigação dos efeitos previsíveis do período de seca que
se avizinha. Proatividade na gestão de reservas de água da Barragem da Vigia e subbloco de rega de Montoito.

Segundo o IPMA e de acordo com o índice PDSI (baseia-se no conceito do balanço da
água tendo em conta dados da quantidade de precipitação, temperatura do ar e
capacidade de água disponível no solo e permite detetar a ocorrência de períodos de
seca), no final de janeiro de 2022 a situação de seca meteorológica que se iniciou em
todo o território em novembro de 2021 agravou-se significativamente. Verificou-se, em
relação a dezembro, um aumento significativo da área e da intensidade da situação de
seca, estando atualmente todo o território classificado como algum dos tipos de seca.
Em Janeiro, a distribuição percentual por classes do índice PDSI no território foi de seca
fraca: 0.6%, seca moderada: 53.7%, seca severa: 34.2%, seca extrema: 11.5%. O nosso
concelho encontra-se à data em seca severa. Sendo expectável (e segundo as previsões)
que os níveis de precipitação em Fevereiro e Março se mantenham abaixo do desejável
urge encetar esforços de modo a mitigar ou minimizar os impactos prováveis de um
período de seca que se avizinha longo.
Assim sendo a UNA recomenda que, a CMR encete todos os esforços necessários com as
instituições que tutelam, gerem e utilizam as reservas de água que temos disponíveis no
concelho, nomeadamente a ABOV e a EDIA, de modo a delinear o quanto antes uma

associados aos blocos de rega que servem a freguesia de Montoito e restantes, e a
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estratégia de combate à escassez de água que se avizinha como muito provável.
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agricultura implantada regionalmente bem como a gestão de água para consumo
humano deverá o quanto antes ter em conta a escassez deste recurso bem como as
expectáveis e previsíveis diminuições das reservas do mesmo.
A UNA recomenda também ao executivo que se desenvolva uma estratégia de
comunicação que envolva os munícipes e que apele ao consumo consciente e sustentável
deste recurso especialmente no período de Primavera e Verão que se avizinha. A adoção
de medidas pelo município que passem por exemplo por uma redução na
limpeza/lavagem da frota automóvel ou optar por lavagens mais sustentáveis (sem
recurso a água) ou a gestão da rega dos espaços públicos podem para através do
exemplo contribuir para uma poupança mais generalizada que é extremamente urgente.
Pede-se em caso de aprovação desta moção que a mesma seja comunicada aos
munícipes pelos canais à disposição do município.
Redondo, aos 03 dias do mês de março de 2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
JOSÉ LUÍS NUNES MARQUES MÓNICA
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