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MUNICÍPIO DO BARREIRO 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 
DELIBERAÇÃO 

N.º 04/2023 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 22 de fevereiro   
 

 

Saudação 

Dia 22 de março – Dia Mundial da Água 

 

No decorrer da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, conhecida como a conferência do Rio 1992, a Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas, com o objetivo de sensibilizar a Humanidade para a 
iminente necessidade de se executar uma boa gestão e poupança da Água, aprovou em 
1993, a iniciativa de se celebrar o “Dia Mundial da Água” no dia 22 de março de cada ano. 
   
O debate e as políticas sobre a gestão dos recursos hídricos têm vindo a marcar com um 
maior peso a agenda política nacional destes últimos anos, em especial, quando o país 
atravessa períodos cada vez mais severos de seca, com uma maior incidência nas 
Regiões do Centro Sul e do Interior.  
 
Ao lermos o último relatório da Unesco, lançado para marcar o Dia Mundial da Água, 
podemos analisar que o mesmo prevê um aumento de 1% da procura anual por Água 
potável nas próximas três décadas, ou seja, que existirá uma considerável procura por 
este bem que vai escasseando.   
 
Face ao cenário exporto urge que se procure promover verdadeiras políticas e ações que 
permitam uma gestão mais eficiente e eficaz do stock de recursos hídricos.   
 
O Município do Barreiro, tem estado ativo em matérias de políticas e ações que promovem 
uma maior poupança da água. Recorde-se por exemplo a candidatura ao POSEUR da 
“Cada Gota Conta – Gestão de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água do 
Município do Barreiro”, aprovada em 2018 e que já se encontra concluída, o Projeto 
Municipal de Poupança de Água, iniciado em 2018, o Plano de Gestão de Perdas a “Task 
Force para a Poupança de Água” em coordenação com e os trabalhos de Pesquisa Ativa 
de Fugas, ambos lançados 2022, constituem as principais ferramentas para uma gestão 
mais eficiente dos recursos hídricos por parte do município. Complementando-se com as 
medias de comunicação e sensibilização junto da população, nomeadamente, as ações 
de sensibilização para a poupança de água junto dos alunos do primeiro ciclo que foram 
efetuadas pela Divisão de Águas e Saneamento da Câmara Municipal do Barreiro, bem 
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como, a adesão do município às duas iniciativas do “H2Off - Hora de fechar a Torneira” 
promovidas pela APDA.  
Neste sentido, vimos exortar que o Município do Barreiro continue a promover as 
iniciativas e ações que visem a uma gestão mais eficiente dos Recursos Hídricos 
disponíveis no concelho.  
 
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, saúda o 30º aniversário da celebração 

do Dia Mundial da Água – 22 de março.  

 

 
Aprovada por unanimidade. 

 

 

Barreiro, 22 de fevereiro de 2023 

 

 
O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 

 

 

 
André Alexandre Pinotes Batista 
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