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Assim, o trabalho de campo decorreu nas freguesias rurais e agrícolas de 

Figueira de Cavaleiros, concelho de Ferreira do Alentejo, de S. João de 

Negrilhos, concelho de Aljustrel, de Brinches, concelho de Serpa, e de 

Santana de Cambas, concelho de Mértola, e ainda na freguesia urbana de 

Salvador, localizada no concelho de Beja. No total foram realizados 504 

inquéritos por questionário, por administração directa, e 30 entrevistas semi-

directivas, gravadas. A recolha da informação por questionário decorreu entre 

Dezembro de 2000 e Abril de 2001 e por entrevista durante o mês de Maio de 

2001. 

A apresentação dos resultados obtidos consta dos capítulos seguintes. No 

primeiro, referem-se aspectos relevantes para a compreensão dos que se lhe 

seguem. Concretamente, a matriz teórica-conceptual subjacente à recolha e 

interpretação da informação primária e as razões da escolha do território do 

Baixo Alentejo Interior para o estudo das questões acima enumeradas. Neste 

âmbito evidencia-se, com base em parâmetros climáticos, a especificidade 

deste território no contexto do continente português. Identificam-se ainda os 

principais aspectos que caracterizam, no momento presente, os recursos 

hídricos nacionais, alguns deles partilhados por outros países, e que se 

distinguem dos que são específicos às realidades do norte e centro da União 

Europeia. A terminar o capítulo esclarecem-se alguns dos procedimentos 

metodológicos adoptados. Nomeadamente, os critérios de selecção das 

freguesias onde se desenvolveu o trabalho de campo, e os dos grupos 

socioeconómicos inquiridos e entrevistados. 

O conteúdo do texto que se segue divide-se em duas partes. 

A primeira parte, desdobrada em três capítulos, centra-se em torno de 

distintas matrizes de entendimento dos fenómenos que conduzem a situações 

de carência de precipitação/seca. Para tal indaga-se como estas são 

definidas, como a respectiva origem é identificada e como as consequências 

das mesmas são apercebidas. 

Em cada um dos capítulos, e de acordo com as questões aí contempladas, 

são fixados distintos referenciais de leitura das mesmas. Retêm-se, concreta-
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mente, a matriz científica, a adoptada por entidades da Administração Pública 

vocacionadas para a previsão e a avaliação daquelas situações, por vezes 

aqui designada por matriz institucional, a dos indivíduos e grupos 

socioeconómicos e ainda a da imprensa escrita regional. Tais referenciais são 

distintos nos respectivos fundamentos e racionalidades. Porém, como se 

pretende também evidenciar, cada um deles concorre, a seu modo e em 

momentos temporais precisos, para os significados, económicos e sócio-

políticos, que cada uma das questões tratadas assumem. 

Identificadas as matrizes de leitura e de reconhecimento do fenómeno 

natural seca, na segunda parte do texto as atenções concentram-se nas 

práticas de gestão do mesmo. Num primeiro momento procede-se à análise 

dos comportamentos e das estratégias, relativamente aos usos da água, 

adoptadas pela população do Baixo Alentejo Interior. Uma análise dos 

conflitos registados, à escala regional e no passado próximo, preenche o 

conteúdo do capítulo cinco. 

De seguida, o capítulo seis remete para a dimensão política da seca 

enquanto risco natural. A análise reparte-se por duas vertentes que se 

complementam. A primeira diz respeito à natureza da intervenção das 

entidades públicas, à escala regional e nacional, e no passado próximo. Com 

base na actuação daquelas procura-se identificar se as estratégias adoptadas 

tiveram como prioridade a gestão do risco ou a gestão da(s) crise(s) 

provocada(s) pela ocorrência de seca(s). A segunda vertente centra-se na 

avaliação dos residentes do Baixo Alentejo Interior sobre o interesse das 

acções institucionais de gestão da seca, quer no passado recente quer no 

futuro próximo. 

De esclarecer, que a questão da água está latente ao longo de todo o 

texto.1 A explicar a sua presença estão dois pressupostos. Em primeiro lugar, 

o modo como os indivíduos e os grupos concebem ou definem a seca, a 

diagnosticam e se confrontam com ela não é totalmente alheio à valorização 
                                                           
1 É de esclarecer que ao longo destas páginas o termo água remete para os recursos hídricos 
de água doce. 
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que atribuem ao recurso natural água e ao ambiente, aqui entendido como o 

resultado da interacção do homem com a natureza (Mela, Belloni e Davico, 

2001: 13-23). Em segundo lugar, se a seca é um fenómeno climático, a água 

é “o motor da máquina climática”. 
 

Na realização deste trabalho beneficiei de contributos que muito facilitaram 

a sua conclusão pelo que desejo expressar o meu agradecimento. Estão 

nesta situação os representantes, municipais e locais, da população que 

constituiu o universo social junto do qual foi recolhida a informação empírica. 

Estão ainda técnicos da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, bem 

como dos Aproveitamentos Hidroagrícolas do Roxo e de Odivelas. Aos 

primeiros agradeço a disponibilidade para comentar e dar a conhecer a 

relevância e consequências dos episódios de seca, ocorridos a nível regional 

e local, bem como a partilha de conhecimentos e de experiências vividas. Aos 

segundos a cedência de elementos secundários. 

À Ana Rita Matos que, na qualidade de bolseira do projecto de 

investigação que enquadrou este trabalho, me acompanhou na recolha e 

tratamento da informação, um agradecimento pelo apoio constante nestas 

actividades. Aos restantes colegas, responsáveis pelas outras componentes 

do mesmo projecto, saliento o espírito de equipa e a partilha de sugestões. À 

Teresa Leitão reconheço a disponibilidade com que foi fixando esta versão do 

estudo, e à Ana Moreira da Silva o trabalho desenvolvido tendo em vista a 

impressão do mesmo. Ao Professor Fernando Oliveira Baptista agradeço as 

críticas e sugestões de melhoria da versão que agora se dá a conhecer.  

Para a Laura uma palavra especial pelo rigor e empenho com que realizou 

a pesquisa na Hemeroteca de Lisboa. Por fim, quero ainda expressar os 

meus agradecimentos ao Carlos Cabral, ao Fernando Lourenço, ao José 

Ferragolo da Veiga e ao Joaquim Cabral Rolo que tiveram a amabilidade de 

ler e comentar uma versão preliminar deste texto.  
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Neste capítulo fixam-se os referenciais teórico-conceptual, territorial e 

metodológico que serviram de suporte ao presente estudo. 

 

Risco e culturas do riscoRisco e culturas do riscoRisco e culturas do riscoRisco e culturas do risco    

Na sociedade contemporânea "(…) a palavra 'risco' faz parte da vida 

quotidiana" (Eldin, 1989: 19). Factos e relatos tentam provar-nos que aquele 

alastra aos vários domínios da nossa existência e que são distintos os 

fenómenos que lhe estão na origem. A intervenção crescente das tecnologias, 

como a informática e a biotecnologia, nas diferentes dimensões do 

funcionamento da vida social; as dúvidas sobre a capacidade e disponibili-

dade dos recursos e dos ecossistemas naturais para continuarem a suportar 

o modelo dominante de desenvolvimento económico; e as consequências 

para o ambiente, saúde pública/segurança alimentar da adopção deste 

modelo pelos sectores agrícola e agro-industrial são exemplos da diversidade 

das origens do risco. Estas, por sua vez, são difundidas pelos meios de 

comunicação e perpassam para a opinião pública e o saber comum. 

Por seu lado, a vasta literatura científica sobre o risco, para além de 

reflectir aquela diversidade, é um indicador de que aquele é "um traço 

distintivo da sociedade contemporânea" e que, embora vivamos num mundo 

"mais seguro, [ele] é mais arriscado: gesto outrora anódino, fumar tornou-se 

um risco, como atravessar a rua ou comer (…)" (Peretti-Watel, 2000: 3). De 

sublinhar ainda a relevância crescente que o risco vem assumindo nos 

debates social e político. 

Os aspectos enumerados são sugestivos do questionamento científico, e 

também político, económico e social, que o referencial de leitura do risco e, 

consequentemente, o significado de segurança (de pessoas e bens) vêm 

estando sujeitos nas décadas mais recentes.2 Se durante séculos o risco foi 

identificado como uma fatalidade, radicando a segurança na confiança que os 

                                                           
2 Supõe-se portanto que é a existência real (ou subjectiva) do risco que preside à procura da 
segurança. 
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homens depositavam no divino (também confundido com a Natureza), o que 

tornava irrelevante a procura da protecção humana, a partir do século XVII 

este referencial foi profundamente alterado.3 

Com a evolução do saber científico, mais concretamente nos campos da 

matemática e do cálculo das probabilidades associado à estatística, o homem 

passou a poder calcular e avaliar o risco. Por outras palavras, passou a (crer) 

poder controlar os caprichos da Natureza e do destino e, nalgumas situações, 

a dominá-los. O risco evoluiu assim duma interpretação teológica para uma 

interpretação racional laica ou, segundo a ciência dos riscos, a humanidade 

passou da "idade do sangue" e da "idade das lágrimas" à "idade dos 

neurónios".4 Neste novo referencial a segurança surge como possível, o 

sentimento individual e colectivo pelo direito à mesma impõe-se, e a procura 

de protecção face ao risco mobiliza técnicas e conhecimentos tecnológicos, 

recursos financeiros e políticas públicas. 

Porém, sobretudo a partir dos anos 80 do século XX, o optimismo técnico, 

político e social baseado na possibilidade de cálculo do risco foi abalado.5 

Para este processo contribuiu a evidência da multiplicidade e multiplicação 

das causas prováveis de um mesmo risco. Isto é, a cada risco estão associados 

"factores de risco" característicos, cuja presença aumenta a probabilidade da 

ocorrência daquele, embora não constituam uma causa necessária e 

suficiente. Contribuiu ainda a capacidade científica para evidenciar as novas 

correlações estatísticas. Estes dois aspectos conduziram ao repensar dos 

fundamentos daquele optimismo (Peretti-Watel, 2000; Theys, 1991). 

                                                           
3 Para esta alteração foi decisivo o contributo de Blaise Pascal quando, em 1654, procedeu à 
primeira aplicação do cálculo das probabilidades fora do domínio restrito dos jogos de salão 
(Bourdieu, 1980: 80-4; Peretti-Watel, 2001: 10-3).  
4 Segundo a ciência dos riscos, a "idade do sangue" corresponde ao período histórico em que o 
homem recorria aos sacrifícios para contentar os deuses e, assim, escapar às catástrofes 
naturais; "idade das lágrimas" quando o homem, continuando a ceder ao fatalismo, preferia as 
orações aos sacrifícios. Por fim, na "idade dos neurónios" o homem (contemporâneo) toma 
consciência que é preciso estudar o perigo para o dominar (Peretti-Watel, 2001: 5). 
5 O fenómeno e o conceito de risco foram objecto, durante as últimas quatro décadas do século 
XX, de distintas manifestações materiais e simbólicas. Sobre esta história recente ver, por 
exemplo, Strydom (2002); Duclos (2003); Dupont (2003) e Laufer (1993). 
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Por outro lado, para além de “novos conhecimentos [poderem] transformar 

a normalidade em risco de um dia para o outro” (…) “o sucesso da ciência 

[tem também vindo a semear] a dúvida sobre as suas previsões de risco” 

(Beck, 1999: 58). Com efeito, sendo a ciência um processo em constante 

revisão, o “ conhecimento novo tende a revogar pressupostos estabelecidos 

sobre o risco e a revelar erros em decisões políticas passadas” (Jasanoff, 

1986: 33). De referir ainda, que a própria ciência, ao ser confrontada com a 

não existência de situações de risco zero, conduziu a uma inflexão das 

políticas públicas cujo objectivo deixou de ser "eliminar o risco [para], mais 

modestamente, o gerir" (Peretti-Watel, 2001: 18). Em suma, a almejada 

conquista de segurança total está longe de poder ser alcançada (Giddens, 

1998: 23-4; Hogesboom, Moll e Spaargaren, 2000: 90; Petersen e Lupton, 

1996: 98). 

A susceptibilidade da sociedade contemporânea ao risco é igualmente 

denunciada pelas ciências sociais. Os trabalhos do sociólogo alemão Ulrick 

Beck (1999; 2001) e do inglês Anthony Giddens (1990; 1991; 1998) são duas 

referência-chave. Ambos caracterizam as sociedades actuais como 

"sociedades do risco", pelo emergir de novos riscos ("riscos globais"), 

irreversíveis, que não podem ser objecto de seguro, imprevisíveis e da 

responsabilidade do próprio homem. 

Giddens identifica a sociedade do risco com a sociedade moderna, 

marcada pelo declínio da tradição, pelo domínio crescente do progresso 

científico sobre as nossas existências, que substituiu o que antes era exercido 

pela Natureza. Para este autor, os "ambientes de risco" mudaram: a poluição 

e os riscos tecnológicos suplantaram os riscos naturais (Giddens, 1990). Para 

Beck, as sociedades modernas produzem simultaneamente riqueza e risco; a 

indústria produz o que os economistas designam por externalidades 

negativas. Como ele sublinha, "os riscos próprios à civilização contemporânea 

escapam às nossas percepções uma vez que estão encobertos, porque 

contidos, nas fórmulas dos físicos e dos químicos" (Beck, 2001: 38). 
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O risco que estes dois autores mais referem (risco tecnológico) é um dos 

tipos de risco referenciados pela literatura científica sobre o tema. Segundo 

esta, há o que designa por risco natural  com origem nas catástrofes 

naturais, como as secas, inundações e sismos , risco tecnológico  que 

associa aos avanços da ciência e da técnica, em particular aos da indústria 

química e nuclear , risco ambiental  que identifica com a mudança 

ambiental à escala global induzida pela actividade humana , risco ecológico 

 que relaciona com os progressos nas áreas científicas da genética, 

tecnologias do DNA e consequente criação de organismos geneticamente 

modificados  e, risco sanitário  que atribui a determinados comporta-

mentos, individuais e sociais, com consequências negativas para a saúde 

pública, como por exemplo o tabagismo (McDaniels e outros, 1997; Allard, 

2000; Mounolon e Friedlansky, 2002, Friedberg, 2002; Kasperson, 2001; 

Peretti-Watel, 2001).6 

A fim de circunscrever e precisar o domínio analítico-conceptual 

subjacente à análise desenvolvida nos próximos capítulos, importa apresentar, 

ainda que de forma sucinta, os referenciais teóricos e disciplinares do risco e 

do risco natural. De esclarecer que aqueles referenciais se circunscrevem ao 

risco enquanto ameaça ou perigo, restrição que esteve também subjacente 

ao cenário geral acabado de traçar, e não ao risco enquanto oportunidade, de 

ganho ou de perda. 

 

A seca: um risco natural 

Risco é um conceito inventado pelos seres humanos para "(…) os ajudar a 

compreender e a lidar com os perigos e as incertezas da vida" (Flynn e Slovic, 

2000: 109). Risco é, portanto, um perigo, mas de um tipo muito particular. 

                                                           
6 Embora a tipologia apresentada seja a mais referenciada na literatura científica sobre o risco, 
é de esclarecer que a terminologia utilizada nem sempre é coincidente e são ainda 
identificados outros tipos de risco. Por exemplo Peretti-Watel refere ainda o risco doméstico e o 
risco urbano (2001: 14). O risco alimentar é um outro tipo de risco que a literatura científica 
associa às consequências do processo de artificialização da actividade produtiva agrícola e da 
indústria agro-alimentar (Apfelbaum, 1998; Lledo, 2001). 
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Como Peretti-Watel (2000; 2001) esclarece, é um perigo que se considera 

aleatório, sem causa, e em relação ao qual é menos relevante imputar as 

ocorrências passadas a responsáveis do que prever as ocorrências futuras. E 

é precisamente o carácter aleatório que permite a predição do risco, dado que 

o acaso obedece a regras que a recolha estatística e o cálculo das 

probabilidades permitem captar. A noção de risco aparece, portanto, como 

um redutor da incerteza, característica da actividade prospectiva do indivíduo 

que procura dominar o seu futuro, ou o dos outros. 

É precisamente o carácter aleatório (para além de descontínuo) da seca 

 tal como aliás sucede com a precipitação  que legitima a classificação 

deste fenómeno climático como risco natural. De esclarecer a este propósito a 

tendência para qualificar de aleatórios acontecimentos que obedecem a um 

determinismo desconhecido ou mal conhecido. A precipitação, enquanto 

fenómeno climático, ilustra o referido. Com efeito, embora classificado de 

aleatório, aquele fenómeno obedece "(…) a um determinismo parcialmente 

conhecido: formação de vapor de água por evaporação e transpiração, sua 

transferência para zonas mais frias da atmosfera onde  na presença de 

núcleos de condensação  forma gotas de água cujo peso acaba por 

provocar a queda, a 'precipitação' para o solo" (Eldin, 1989: 19). 

De sublinhar que a noção do risco não remete para um conjunto 

determinado de acontecimentos semelhantes. Dois fenómenos são conside-

rados riscos porque os apreendemos e os representamos do mesmo modo, e 

não porque tenham características comuns (Peretti-Watel, 2001: 12). 

Segundo Ewald, "em si nada é um risco, não há risco na realidade. 

Inversamente, tudo pode ser um risco; tudo depende do modo como se 

analisa o perigo, se considera o acontecimento" (1996: 135, em Peretti-Watel, 

2001: 12). 

Ou seja, face ao mesmo risco é legítimo esperar que existam olhares, 

sensibilidades, interpretações e reacções distintas, quer no tempo histórico 

longo  como atrás foi descrito e comentado  quer num mesmo momento 

temporal. Mais concretamente, entre grupos com distintas experiências, de 
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vida e de trabalho, e de culturas, estas últimas aqui definidas como modos de 

interpretação e de significação da realidade. 

Adoptando a tipologia da literatura científica, aquelas culturas, diferen-

ciadas nos tipos de conhecimento e de racionalidade que as fundamentam, 

são o saber científico e o saber comum. Subjacente a estes saberes estão 

distintas preocupações e procedimentos de cálculo do risco, os quais são 

designados por "avaliação do risco" e "percepção do risco". O primeiro 

corresponde ao campo da investigação científica e técnica que, com base nas 

características dos acontecimentos e com recurso a instrumentos e modelos 

quantitativos, procura determinar os níveis de "risco objectivo" a que as 

populações estão sujeitas. Por seu lado, "percepção do risco" designa o 

entendimento que os leigos, os não especialistas, têm do risco e cuja 

investigação tem sido dominada por várias disciplinas das ciências sociais 

como a história, a sociologia e a psicologia cognitiva e experimental, em 

particular (Lima, 1993; Lima, 2000; Gonçalves, 2000; Flynn e Slovic, 2000; 

Boudon, 1999; Kasperson e outros, 1988; Short, 1984). 

Com base no exposto ressalta que o conhecimento do risco pode assumir 

diversas formas e socorrer-se de várias fontes. Mais concretamente, a 

definição formal, ou técnica, do risco fundamenta-se no "conhecimento 

codificado" ou científico e adopta instrumentos analíticos rigorosos e critérios 

estritos de "objectividade" para proceder à avaliação e gestão do mesmo. 

Subjacente à percepção do risco está o "conhecimento tácito, não escrito", 

isto é, o "(…) que adquirimos pela nossa experiência pessoal e que não  

é facilmente transmissível, mesmo quando desejamos fazê-lo" (Murteira, 

2003: 60-1). 

 

Avaliação do risco 

Embora sendo uma questão transversal a diferentes campos científicos, a 

avaliação do risco tem sido privilegiada pela investigação tecnológica. 

Desenvolveu-se, sobretudo, a partir da segunda metade do século XX e 

centrou-se nos riscos relacionados com a actividade humana, principalmente 
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com origem na indústria química e nuclear. Deste modo, o risco natural é uma 

área secundária e, em larga medida, marginalizada. A investigação sobre a 

avaliação e, mais recentemente, a gestão do risco tecnológico é marcada por 

um forte pragmatismo. Concretamente, a procura de soluções técnicas tem 

em vista, por um lado, reduzir o risco e, por outro, prever e atenuar tecni-

camente os riscos irredutíveis (Allard e Pailhés, 1996: 153). 

Segundo o Comité sobre Caracterização do Risco do National Research 

Council, risco é  
 
" um conceito utilizado para dar sentido a coisas, forças ou circunstâncias que 

suscitam perigo para as pessoas ou a coisas a que as pessoas atribuem valor. As 

descrições do risco são tipicamente formuladas em termos de possibilidade de 

prejuízo ou perda resultantes de um acontecimento acidental (hazard) e incluem 

normalmente: a identificação do que está 'em risco' e pode ser prejudicado ou 

perdido (e. g., a saúde dos seres humanos ou a do ecossistema, a propriedade 

pessoal, a qualidade de vida, a capacidade de conduzir uma actividade 

económica); o acontecimento que é susceptível de provocar esta perda; e a 

avaliação da possibilidade de ele ocorrer" (National Research Council, 1996: 125, 

em Flynn e Slovic, 2000: 109). 
 

Com origem na matemática e no cálculo das probabilidades, a avaliação e 

a gestão científica do risco são espartanamente confinadas ao produto de 

dois parâmetros: a probabilidade do acontecimento e a magnitude de 

consequências específicas. A operacionalização da definição genérica formal, 

ou probabilística, do risco baseia-se na aplicação de modelos quantitativos 

assentes em pressupostos. Embora estes sejam especificados em vários 

níveis de pormenor, sucede que muitos deles estão repletos de influências 

subjectivas. Como Flynn e Slovic sublinham,  
 
"após um escrutínio atento é possível verificar que a subjectividade penetra todas 

as fases da avaliação do risco, desde a estruturação inicial do problema até à 

decisão sobre quais as considerações finais, ou consequências que devem ser 

incluídas na análise, a identificação e estimativa das exposições, escolhendo 

relações entre a dose e a resposta, etc." (2000: 109). 
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São várias as disciplinas, quer das ciências naturais e técnicas quer das 

ciências sociais, nomeadamente a teoria económica, que procedem à 

avaliação do risco pressupondo a existência de objectividade no seu cálculo 

(risco objectivo). Porém, estudos realizados, sobretudo no âmbito da 

psicologia cognitiva e experimental vêm evidenciando a impossibilidade de o 

risco poder ser objectivamente definido e avaliado. Face à evidência empírica, 

recolhida e analisada por aqueles estudos, a Royal Society, no Relatório de 

1992, reconhece que 
 
"(…) a perspectiva que distinguia entre risco 'objectivo' e risco 'subjectivo' ou 

percepção [do risco] tem sofrido críticas crescentes, na medida em que já não é 

uma posição dominante (mainstream position). A maior parte das pessoas 

concordam que as consequências físicas de acontecimentos acidentais (hazards), 

como mortes, prejuízos e danos ambientais são factos objectivos. Contudo, as 

avaliações do risco, quer sejam baseadas nas atitudes individuais, crenças de uma 

dada cultura, ou em modelos matemáticos, dependem necessariamente das 

avaliações humanas" (Royal Society, 1992: 89-90, em Wilkinson, 2001: 17). 
 

A incerteza científica, no que respeita ao risco, é também sublinhada por 

Beck. Para este, uma das imprecisões da previsão do risco radica no facto de 

esta não conseguir produzir a aceitação cultural que pressupõe e lhe está 

subjacente (Beck, 1999: 58). 

Em suma, "a cultura do risco, enquanto modo de representação dos 

acontecimentos baseado explicitamente no cálculo probabilístico, não é mais 

do que um ponto de vista entre outros" (Peretti-Watel, 2001: 27).  

 

Percepção do risco 

A percepção é o "outro ponto de vista", ou modo de representação do 

risco, cujo referencial teórico-conceptual foi adoptado neste trabalho concreto. 

Com excepção da economia que, na sequência do trabalho de F. Knight, 

Risk, Uncertainty and Profit, publicado em 1921, fundamenta a teoria da 

decisão individual no cálculo probabilístico do risco, o estudo da percepção do 
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risco é do domínio das ciências sociais, em particular da história, psicologia e 

sociologia. Como sublinha Boudon, 
 
"nas ciências sociais existem duas perspectivas contrastadas sobre o modo de 

analisar o comportamento do actor social. A dos economistas, segundo a qual este 

comportamento obedeceria a interesses; e a dos sociólogos, segundo a qual ele 

pode ser inspirado por princípios, motivos, forças, os mecanismos mais diversos" 

(1999: 81). 
 

Relativamente recentes e pouco numerosos, os estudos realizados na 

perspectiva diacrónica circunscrevem-se ao campo científico da história das 

mentalidades e elegem, como objecto de análise, o sentimento do medo que 

o risco suscita. É nesta matriz que se inscreve a investigação sobre o medo 

das epidemias, como a peste; de fenómenos inexplicáveis como os monstros; 

da morte, e também de mulheres e dos pretensos poderes maléficos que lhes 

eram atribuídos, nomeadamente a bruxaria. Já a investigação sobre o medo 

de fenómenos naturais é mais escassa (Allard e Pailhés, 1996). 

A psicologia cognitiva e experimental tem concentrado esforços no sentido 

de explicar que a apreensão do risco pelo saber comum é mais abrangente e 

complexa do que o conceito técnico supõe e faz supor. Para além daquela 

apreensão ser balizada por factores de natureza distinta (psicológicos, sociais 

e culturais), estudos empíricos vêm evidenciando que a interferência da 

subjectividade anula a possibilidade de o risco poder ser objectivamente 

definido e avaliado. 

Esta impossibilidade radica, por exemplo, nos erros cometidos quer na 

estimativa das probabilidades, quer nas informações que a suportam 

(Kahneman e Tversky, 1972; 1979). Radica ainda nos modelos ou padrões 

adoptados na avaliação do risco pela "racionalidade cognitiva": sistema de 

crenças não científicas e mais ou menos sólidas que o actor social mobiliza 

constantemente no quotidiano (Boudon, 1999: 93-102). Em evidente contraste 

com os resultados do raciocínio formal, aqueles modelos ajudam a 

compreender que riscos menores suscitem forte reacção pública, e sem 

fundamento (aparente) segundo o ponto de vista científico, dando lugar a 
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consequências sociais e económicas significativas (Kasperson e outros, 1988; 

Slovic, 1987; Douglas e Wildavsky, 1982; Mc Daniels e outros, 1997; Dron, 

2000; Peretti-Watel, 2000; 2001). 

Outros trabalhos sublinham que a avaliação técnica do risco omite, 

negligencia e subestima características relevantes do mesmo. Mais 

concretamente, embora a formalização que suporta a avaliação do risco 

contemple os impactos de um dado acontecimento em termos de prejuízos 

directos, incluindo mortes e doenças, ignora outras dimensões igualmente 

relevantes. Entre estas destacam-se o tempo e as percepções geracionais do 

risco; o espaço, cuja importância é bem ilustrada pelos fenómenos 

designados por NIMBY; os grupos socioeconómicos, uma vez que tendem a 

ser distintamente afectados pelo risco, e ainda a influência das experiências 

individual e colectiva na resposta ao risco (Short, 1984; McDaniels e outros, 

1977; Kasperson e outros, 1988; Lindell e Perry, 1990). Para além das 

experiências, vividas e/ou relatadas, os referidos estudos evidenciam também 

que as concepções leigas do risco incluem outras dimensões de natureza 

qualitativa, como o temor, o potencial catastrófico, o carácter (in)controlável 

dos acontecimentos, a incerteza, as crenças e os valores (Short, 1984; Slovic, 

1987; Stern, Dietz e Kalof, 1993; Allard e Pailhés, 1996; Allard, 2000; 2001; 

Berlioz e Quenet, 2000). 

Em síntese, os trabalhos realizados no âmbito da psicologia cognitiva e 

experimental põem em evidência que, de forma distinta à que a definição 

técnica do risco supõe, este só tem significado na medida em que ameaça o 

modo como os indivíduos pensam o mundo e se relacionam com ele (Slovic, 

1987; Stern, Dietz e Guagnano, 1995; Wilkinson, 2001). 

Em larga medida, o pressuposto acabado de enumerar é partilhado pela 

sociologia do risco. 
 
"(…) Se o especialista e o leigo podem em certa medida partilhar os seus 

conhecimentos, inversamente certas divergências são irreconciliáveis, porque elas 

comprometem a cultura e os valores de cada um, em particular o modo como nós 

concebemos a ciência, a Natureza ou o nosso próprio corpo, qualquer que seja a 

nossa (in)competência técnica" (Peretti-Watel, 2001: 4). 
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O interesse da sociologia pelo estudo da percepção do risco é recente e 

resulta, essencialmente, de três factores. Por um lado, o empenho dos 

poderes públicos no conhecimento dos comportamentos das populações face 

a determinados tipos de risco, tendo em vista adequarem as respectivas 

políticas às expectativas de protecção daquelas. Por outro lado, a 

necessidade sentida por distintos domínios científicos em tornarem os 

respectivos modelos de avaliação do risco mais conformes à realidade. É 

neste âmbito que se inscrevem, por exemplo, as abordagens cognitivas no 

estudo da decisão individual pela economia, as quais têm sido objecto de 

aplicação pela agronomia (Sebillote, 1989; Eldin, 1989; Brossier, 1989; Eldin e 

Milleville, 1989; Cerf e Sebillotte, 1997). Por fim, o estudo das interacções 

entre ambiente e sociedade no contexto da sociologia ambiental, 

especialmente a partir de 1990 (Leroy, 2001; Strydom, 2002; Bourdin, 2003). 

 

O conceito de representação socialO conceito de representação socialO conceito de representação socialO conceito de representação social    

A orientar o conteúdo dos capítulos que se seguem está também o 

conceito de representação social. Antes de se proceder à sua aplicação 

esclarecem-se de seguida, ainda que de forma simples e sucinta, algumas 

das dimensões do conceito. Este esclarecimento impõe-se por duas razões. 

Primeiro, porque aquelas dimensões enformam o estudo da percepção do 

risco desenvolvido neste trabalho. Segundo, pela relativa flexibilidade na 

utilização do referido conceito, em parte explicada pela apropriação do 

mesmo por diferentes disciplinas e sua aplicação ao estudo de distintas 

problemáticas. 

Embora enraizado na sociologia  nomeadamente, por Durkheim nos 

trabalhos As Regras do Método Sociológico (1895) e o Suicídio (1897), onde 

o autor traça os contornos das representações colectivas , é a psicologia 

que confere ao conceito de representação social conteúdo e contornos 

precisos. Neste processo, o trabalho de Serge Moscosvici (1969) é, regra 

geral, identificado como sendo uma referência-chave. Posteriormente, a 

adopção do conceito por diferentes disciplinas, como a psicologia, a 
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sociologia, a antropologia e a linguística, no esclarecimento construtivo de 

problemáticas distintas tem permitido burilar os seus contornos e precisar 

dimensões do seu conteúdo. 

Um primeiro aspecto a esclarecer é a base, ou núcleo central, do conceito. 

Para tal recorre-se à definição de Jodelet para quem uma representação 

social "é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, 

que tem um objectivo prático e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social" (1989: 36). Como sublinha Allard e 

Pailhés (1996), esta definição identifica o mecanismo segundo o qual cada 

um de nós apreende o real, e se projecta e se representa nele. 

De reter ainda um outro elemento, compreendido no núcleo central do 

conceito, muito importante tendo em vista os objectivos do presente trabalho. 

Segundo a definição acima enunciada as representações sociais têm um 

"objectivo [ou finalidade] prática". Ou seja, elas conferem espessura às 

atitudes e guiam as práticas e os comportamentos dos indivíduos e dos 

grupos que as elaboram e que com elas se identificam. Como Jodelet 

também esclarece, 
 
"(…) as representações sociais, enquanto sistemas de interpretação, regem a 

nossa relação com o mundo e com os outros, orientam e organizam os 

comportamentos e as comunicações sociais. Também intervêm em variados 

processos, como a difusão e a assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento 

individual e colectivo, a definição das identidades pessoais e sociais, a expressão 

dos grupos, e as transformações sociais" (1989: 36-7). 
 

De notar que o tipo de conhecimento associado por Jodelet à 

representação social é "o saber do senso comum", "saber naïf" ou "natural". 

Este tipo de saber, embora distinto do científico é, como já atrás foi 

comentado, tão legítimo quanto este último, dada a importância que assume 

na vida social e no esclarecimento sobre os processos cognitivos e as 

interacções sociais (Jodelet, 1989: 36; Abric, 1994a; 1994b). 

Para além das funções enumeradas  nomeadamente, de conhecimento: 

compreender e explicar a realidade; de orientação, isto é, guiar os comporta-
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mentos e as práticas e, consequentemente, definir a finalidade da situação e 

das expectativas, bem como interditar comportamentos ou práticas 

socialmente não toleradas num contexto preciso; de justificação das opiniões 

e comportamentos; e identitária, definição da identidade e manutenção da 

especificidade dos grupos , Abric (1994a) atribui ainda às representações 

sociais a função simbólica nos processos de comunicação dos indivíduos 

entre si. É aliás esta dimensão do conceito que é mais utilizada pelos 

linguistas (Allard e Pailhés, 1996). 

Por fim, é também de esclarecer o tipo de relação entre as representações 

sociais e as práticas. Como se sabe, a resposta ao debate sobre se são as 

práticas sociais que determinam as representações ou se é o inverso ainda 

não colheu unanimidade científica. Ainda assim, subjacente à análise 

desenvolvida no presente trabalho supõe-se que são as representações que 

determinam as práticas sociais. Sem ignorar a importância das condições 

materiais na elaboração das representações sociais, nem os efeitos daquelas 

na transformação destas últimas, o pressuposto adoptado contempla três 

outras dimensões relevantes para a análise da informação recolhida no 

trabalho de campo. 

Em primeiro lugar, e seguindo Abric (1994b), a dimensão cultural, 

concretamente: os factores culturais ligados à história do grupo e à sua 

memória colectiva. Isto é, nem as representações sociais são alheias aos 

processos históricos, nem os efeitos de uma dada prática social podem ser 

compreendidos independentemente da dimensão sócio-cultural. Em segundo 

lugar, explicar as práticas sociais pelas representações supõe não 

negligenciar os factores ligados ao sistema de normas e de valores. "Não 

basta que o indivíduo esteja empenhado numa dada prática para que ele a 

reconheça como sua e dela se aproprie. É ainda necessário que ela lhe surja 

como aceitável face ao seu sistema de valores" (Abric, 1994b: 220). 

Finalmente, supor a determinação das práticas pelas representações 

sociais implica ter em atenção os factores ligados à actividade exercida pelo 

indivíduo. A importância de não negligenciar a actividade individual, tal como 
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o conceito de representação social sugere, afigura-se relevante por duas 

razões. 

Por um lado, ao longo das páginas que se seguem procura-se 

compreender, recorde-se, as reacções à seca, bem como as razões que as 

suportam, de grupos socioeconómicos, e não de indivíduos. Por outro lado, 

estudos empíricos evidenciam que "os processos de representações não 

podem ser separados das actividades em que os actores sociais estão 

envolvidos" (Morin, 1994: 130). Embora escassos, um dos estudos realizados 

em duas empresas (um hipermercado e uma agro-indústria) evidencia bem 

como as representações sociais determinam as reacções às condições de 

trabalho (Abric, 1994b). Afinal, como sintetiza Abric "(…) um objecto não 

existe em si próprio, existe para um indivíduo ou para um grupo e em relação 

a eles. (…) Uma representação é sempre representação de qualquer coisa e 

para alguém" (1994a: 12). 

Um dos trabalhos de Slovic (1987) evidencia precisamente a diversidade 

das percepções leigas do risco, a qual, esclarece, não é indicador nem de 

irracionalidade, como a racionalidade probabilística sustenta, nem de 

ausência de cultura do risco. Antes traduz, entre outras coisas, a distinta 

posição dos indivíduos e dos grupos na estrutura social. Assim, para aquele 

autor seria mais adequado raciocinar em termos de representação do que de 

percepção do risco. Em concordância com esta proposta, Peretti-Watel afirma 

que 
 
"nós não nos contentamos em compreender os riscos, que aliás escapam muitas 

vezes aos nossos sentidos; nós construímo-los, elaboramo-los em representações, 

situando-nos em relação a eles, investindo aí uma parte de nós próprios, daquilo 

que somos, como daquilo que queremos ser, de modo que há tantas 

representações de um risco quantas as posições e as trajectórias sociais"  

(2001: 36). 
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O Baixo Alentejo InteriorO Baixo Alentejo InteriorO Baixo Alentejo InteriorO Baixo Alentejo Interior    

"É uma charneca ardente condenada, na sua infieldade sarracena, pelo 

deus do Islão, ao inferno da sêde eterna". 

É com esta frase de Antero de Figueiredo, em Jornadas em Portugal,  

pag. 26, que Amorim Girão, no seu trabalho Esbôço duma Carta Regional de 

Portugal (1933), inicia a apresentação da Região do Baixo Alentejo.7 Segundo 

este autor, "O Baixo Alentejo constituirá, (…), uma vasta região alongada que, 

no seu conjunto, pode considerar-se a mais sêca, a menos povoada, e 

também a mais insalubre do país (…)" (Girão, 1933: 130). 

Embora afirme a particularidade da região atravessar o país, desde a 

costa marítima até à fronteira terrestre, Amorim Girão distingue, num primeiro 

momento, duas zonas: o interior e o litoral para, de seguida, identificar uma 

subdivisão regional na zona do interior. Na delimitação do mapa das sub-

regiões da zona interior do Baixo Alentejo, aquele autor salienta a do "Além-

Guadiana"  situada na Margem Esquerda deste rio e que abrange os 

concelhos raianos de Mourão, Barrancos, Moura e Serpa  a do "Campo de 

Beja"  identificada com os concelhos de Alvito, Cuba, Vidigueira, Beja, 

Ferreira do Alentejo, e parte dos de Aljustrel e Mértola  e, por fim, a sub-

região de "Campo de Ourique"  que se estende pelos concelhos de 

Aljustrel, Castro Verde, Ourique e Almodôvar (Girão, 1933: 131; 144). 

O Baixo Alentejo Interior, delimitado por Amorim Girão, foi o território 

geográfico seleccionado, num primeiro momento, para a realização da 

investigação empírica do presente estudo. A justificar esta escolha estiveram 

também trabalhos recentes sobre a distribuição de secas regionais. 

 

 

                                                           
7 Como nos recorda Jorge Gaspar, as treze regiões do continente português propostas por 
Amorim Girão viriam a ser contempladas pelo Código Administrativo de 1936, com excepção 
da província do Alto Douro e da Beira Transmontana, e a figurar nos mapas que ainda se 
editam e decoraram as escolas do país durante várias décadas (1993: 16).  



Capítulo 1 

 

22 ______________________________________________________________________

Um território singular no contexto português 

Fixando alguns parâmetros do clima, a região do Alentejo e, em particular, 

a do Baixo Alentejo Interior apresentam dimensões particulares no contexto 

do continente português. Tais indicadores, ao reflectirem as disponibilidades 

dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, tornam esta última região 

um território relevante para os objectivos do presente estudo. 

Com efeito, uma característica dominante dos recursos hídricos do país 

(território continental) é a sua muito desigual distribuição e disponibilidade no 

espaço e no tempo. No espaço é de assinalar o contraste entre a região a 

norte e a sul do Tejo, onde a ocorrência de precipitação é mais e menos 

generosa, respectivamente. Embora em ano médio a precipitação seja de  

960 mm, as bacias do Lima e do Cávado registam valores de precipitação de 

2.200 mm enquanto a do Guadiana recebe unicamente 570 mm, sendo que 

nalgumas zonas a precipitação chega a ser inferior a 450 mm (Cunha, 

Oliveira e Nunes, 2002: 140). Nas palavras de Drain, "(…) a bacia do 

Guadiana singulariza-se como um pólo de seca" (1996b: 41). 

Para além da desigual distribuição espacial da precipitação há a assinalar 

o ritmo muito irregular deste elemento climático. Neste âmbito é de salientar, 

quer a irregularidade inter anual da precipitação, significativamente maior no 

sul do país onde o número de anos pouco chuvosos é mais elevado, quer a 

sucessão de anos secos ou muito chuvosos, quer ainda a irregularidade intra 

anual que também pode ser muito forte e manifestar-se em momentos 

diversos do ano (Barraqué, 1995; Daveau, 1998; Cunha, Oliveira e Nunes, 

2002; Instituto Nacional da Água: 2001a). 

Da forte irregularidade intra anual da precipitação advém a não 

coincidência espacial das características de um mesmo ano hidrológico. Com 

base na aplicação de um modelo de distribuição de secas regionais aos 

registos anuais de 55 anos hidrológicos no Continente (1940/41 a 1994/95), 

Santos (1996; 1998) e Pimenta, Santos e Rodrigues (1997) concluem que a 

seca afectou mais de metade da área do território do continente português em 

17 anos (31%) e a totalidade da área em 10 anos (18%). Evidenciam ainda 
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que os períodos de retorno, na região sul do país, são significativamente 

inferiores aos registados na região norte. 

O ano hidrológico de 1980-1981 é ilustrativo do comentado a propósito da 

irregularidade intra anual e inter anual da precipitação. Naquele ano, em que 

ocorreu uma seca acentuada e generalizada a todo o território, falharam 

principalmente as precipitações de Inverno, as mais abundantes na 

generalidade dos anos, tendo sido muito reduzidas as do Outono e 

Primavera. Para além do referido, a seca prolongou-se durante o Outono de 

1981 até Dezembro onde ocorreram as primeiras chuvas abundantes 

(Daveau, 1998: 29). Porém, apesar da seca de 1980-1981 ter abrangido todo 

o território é de notar que ela foi mais acentuada nas regiões interiores do que 

no litoral centro e norte. No ano seguinte, a seca voltou a fustigar o Alentejo, 

agora circunscrita ao Baixo Alentejo Interior, com gravidade de quase idêntica 

intensidade, enquanto o norte do país registou um ano pluviométrico normal 

(Daveau, 1997: 418). 

Investigação recente, circunscrita à região do Alentejo e com referência ao 

período temporal entre 1932 e 1999, também evidencia que as secas severas 

e de extrema severidade, bem como as de longa duração, tendem a afectar a 

totalidade deste território. Dada a elevada frequência de condições de 

precipitação abaixo do esperado, é frequente a ocorrência de secas regionais 

com severidade moderada a extrema (Pereira, 2004: 57-8). Por seu lado, 

Santo, Pires e Silva (2004: 96-8) tendo considerado séries longas (1901-2001) 

para a região a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela concluíram 

que, das três estações meteorológicas de Portugal: Lisboa, Évora e Beja, esta 

última registou um maior número de episódios de seca. Constataram ainda 

que em Beja cerca de 50 por cento das secas extremas ocorreram depois de 

1975 e que as secas severas tiveram um aumento significativo após 1980. 

Referem-se, por fim, dois outros trabalhos. Um deles, debruçando-se 

sobre a questão da Desertificação em Portugal, corrobora, com recurso a 

vários tipos de indicadores, as linhas-chave acabadas de enumerar 

(Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente/Secretaria de 
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Estado do Ordenamento do Território, 2004, Vol. I). O outro estudo recente, 

que abrange o período compreendido entre 1945 e 2005, sublinha, para o ano 

de 2005, as tendências antes descritas. Como aí é explicitado, 
 
“globalmente pode-se considerar que as regiões do Algarve e Alentejo foram 
atingidas por secas meteorológica e hidrológica, mais cedo e durante mais tempo 

do que as restantes. 
No final do ano hidrológico, em 30 de Setembro de 2005, todo o território 
continuava em situação de seca meteorológica com intensidade moderada a 

extrema: 3% em seca moderada, 36% em seca severa e 61% em seca extrema. 
[O Baixo Alentejo Interior encontrava-se nesta última situação]” (Secretariado da 
Comissão para a Seca de 2005, 2005: 6).8 
 

O cenário traçado, nomeadamente as assimetrias espaciais do clima do 

continente nacional, irá sofrer alterações ao longo do século XXI.9 As 

previsões de seguida enumeradas basearam-se na aplicação de dois 

modelos (General Circulation Model e Regional Climate Model), no âmbito do 

Projecto SIAM, e tomaram como causas de variação do clima as actividades 

humanas modificadoras da composição da atmosfera à escala global. 

Concretamente, a emissão de gazes com efeito de estufa e as alterações 

profundas dos usos do solo (Santos, Forbes e Moita, 2002: 13).10 De entre as 

conclusões apresentadas, sobre os vários temas estudados, são de sublinhar 

algumas que se relacionam com as questões expostas, bem como com as 

particularidades do Baixo Alentejo Interior. 

                                                           
8 No Relatório de Balanço da Seca de 2005 consta a percentagem do território do Continente 
nacional afectado pelas secas meteorológicas, segundo diferentes classes de seca, ocorridas 
em 1945, 1965, 1976, 1981, 1992, 1995, 1999 e 2005. As classes de seca meteorológica 
consideradas, por ordem decrescente de intensidade, são: seca fraca, moderada, severa e 
seca extrema  (Secretariado da Comissão para a Seca de 2005, 2005:7). 
9 Clima e sistema climático são conceitos da ciência, não exacta, das alterações climáticas. 
Enquanto o sistema climático compreende a atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, a litosfera e a 
biosfera, o conceito de clima é "(…) definido por um conjunto de estatísticas da atmosfera 
global ou limitada a determinada região, calculadas sobre a colectividade de estados 
instantâneos (estados de tempo) ocorridos num determinado período (com duração de cerca 
de 30 anos), sobre a região considerada" (Instituto Nacional da Água, 2001a: 46/55 (5-II)). 
10 O Projecto SIAM, iniciado em 1999, teve por finalidade avaliar, numa perspectiva 
multidisciplinar, os impactos das alterações do clima em distintos sectores do território do 
Continente nacional, a saber: recursos hídricos, zonas costeiras, agricultura, saúde humana, 
energia, florestas e biodiversidade e pescas (Santos, Forbes e Moita, 2002: 13). 
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Relativamente aos recursos hídricos é afirmado que as bacias do Sado, 

Mira e Guadiana e a região do Algarve sobressaem como os territórios mais 

vulneráveis à alteração climática.11 As estimativas apontam para uma redução 

entre 40% e 60% da precipitação anual em 2100. É ainda esperada uma 

degradação da qualidade da água devido à elevação das temperaturas da 

mesma e à redução do caudal dos rios no Verão, em particular o dos 

localizados na região sul do país (Cunha, Oliveira e Nunes: 2002). Sendo o 

continente português um território propenso a episódios de seca e a região sul 

a mais susceptível a este fenómeno climático, os resultados dos estudos de 

caracterização da severidade da seca, baseados no Índice de Palmer, 

também não são animadores. Segundo as estimativas, o sul (estação de 

Beja) registará a maior frequência de secas extremas (3,8%), seguindo-se-lhe 

Évora e Lisboa, respectivamente, 1,8% e 1,7% (Miranda e outros, 2002: 52). 

Em entrevista ao jornal Público, Pedro Miranda, um dos autores do 

projecto SIAM, explicita que  
 
“os cenários de mudança global produzidos por qualquer modelo disponível neste 

momento indicam aquecimentos muito significativos nas próximas décadas, que, 

no caso da Península Ibérica, podem chegar a sete ou oito graus para a 

temperatura de Verão. (…) Em geral, os modelos apontam para a redução da 

precipitação no Sul da Europa, não só em Portugal. O que os cenários propõem é 

um Inverno mais curto, com menos chuva na Primavera e no Outono, e menos 

precipitação total também” (Garcia, 2005: 28). 
 

Com base no exposto não é ousado concluir que se no momento presente 

as particularidades dos recursos hídricos do país já lhe conferem 

especificidade no contexto da União Europeia (UE), as mesmas ir-se-ão 

acentuar num futuro próximo. Com efeito, enquanto que a desigual 

distribuição das disponibilidades hídricas constitui a questão fundamental com 

                                                           
11 A variação do clima enquanto consequência da actividade humana é designada por alteração 
climática, se a mudança climática for independente daquela e, portanto, consequência de 
causas naturais designa-se por variabilidade climática (Instituto Nacional da Água, 2001a: 
47/55 (5-II)). 
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que Portugal (e, em parte, os restantes países do sul da UE) se depara no 

que respeita aos recursos hídricos, para os restantes Estados-membros a 

principal preocupação centra-se em torno da qualidade dos recursos hídricos. 

 

A desigual distribuição das disponibilidades hídric as: uma questão nacional 

Em Portugal, 54% (4.747 hm3) dos consumos de água têm origem 

subterrânea. Os principais sectores utilizadores deste tipo de recursos 

hídricos são a agricultura (89%), o abastecimento às populações (7%) e a 

indústria (4%). Porém, uma análise dos consumos totais nacionais, incluindo 

portanto os recursos superficiais e os subterrâneos, dá a conhecer que o 

sector agrícola é responsável por 75% dos mesmos, o urbano por 6%, o 

industrial por 5% e o da energia por 14%. Com excepção do sector doméstico 

e agrícola, onde cerca de 62% e 64%, respectivamente, são de origem 

subterrânea, os restantes sectores dependem sobretudo de água com origens 

superficiais (Instituto Nacional da Água, 2001a: 45/48 (4-II)).12 

Informação publicada no Relatório de Balanço da Seca de 2005 relaciona, 

para os sectores acima identificados, os consumos de água e respectivos 

custos. Embora o sector do abastecimento urbano não seja o maior utilizador 

de água, da avaliação dos custos efectivos de utilização da água, para os 

diversos tipos de utilização, ressalta que o sector urbano é o mais relevante. 

De acordo com aquele Relatório, este sector corresponde a 46% do total dos 

referidos custos, seguido do da agricultura (28%) e do sector da indústria 

(26%). Em termos globais, a procura da água está actualmente estimada, 

pelo Plano Nacional da Água em 2001, em cerca de 7.500x106 m3/ano a que 

corresponde um valor global provável para a sociedade de 1.880x106 

                                                           
12 De assinalar as discrepâncias nos valores dos consumos, total e por tipo de origem de água, 
por cada um dos sectores utilizadores, encontradas nas fontes secundárias consultadas. A 
título ilustrativo referem-se as discrepâncias que constam na publicação Plano Nacional da 
Água, bem como as que ressaltam do confronto deste com, por exemplo, os documentos 
Utilização da Água em Portugal e Relatório de Balanço da Seca de 2005. O mesmo tipo de 
discrepâncias foi também encontrado quando se confrontaram fontes secundárias de origem 
nacional com as de outras origens. 
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Euros/ano, tendo por base os custos reais da água, o que representa 1,65% 

do Produto Interno Bruto português, segundo o Plano Nacional para o  

Uso Eficiente da Água (Secretariado da Comissão para a Seca de 2005, 

2005: 89). 

De salientar que, apesar de o volume de água actualmente consumida 

pela actividade agrícola com as práticas da irrigação ser já elevado, um 

estudo recente estima que aquele deverá aumentar, no médio prazo, cerca de 

11%. O acréscimo, estimado em 26%, da área actualmente irrigada, cerca de 

900.000 ha, o aumento da superfície ocupada por culturas regadas e ainda a 

rega de outras, tradicionalmente não regadas como o olival e a vinha, são os 

principais argumentos que justificam o crescimento a registar, no futuro 

próximo, do consumo de água pela agricultura portuguesa (Comissão 

Europeia, 2000). 

“O maior investimento português no sector do azeite”, concretizado em 

2006, é um caso que confirma as previsões da Comissão. Aquele investimento, 

de 2,8 milhões de Euros realizado na Herdade Maria da Guarda, localizada 

em Serpa, e baseado na replantação de um olival tradicional, envolveu a 

plantação de 140 mil oliveiras em 200 hectares, além de estruturas de rega e 

sistemas informáticos. A importância do recurso natural água, exigido na 

produção daqueles 200 hectares de olival para azeite, ressalta dos seguintes 

elementos. “’(…) esta Herdade vai precisar de consumir todos os dias o 

equivalente a quatro piscinas olímpicas’. Foram terminadas duas grandes 

barragens na Herdade que conta com 433 Km de mangueiras de rega. ‘Dá 

para ir de Lisboa a Bragança com as mangueiras”’ (Antunes, 2006: 17). 

Sem minimizar o exposto é no entanto de notar que comparando o valor 

do consumo efectivo com o das disponibilidades potenciais garantidas 

actualmente, incluindo águas superficiais e subterrâneas, se regista um 

superávit bastante confortável. Esta situação é válida quer para o território de 

Portugal Continental, quer para as regiões hidrográficas, embora de forma 

menos acentuada no sul (Direcção Geral dos Recursos Naturais, 1992). 
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Contudo, a dependência do país face aos recursos hídricos externos é um 

aspecto relevante a considerar. Como Nunes Correia e outros referem, 
 
“o valor de 6.600 m3/ano per capita traduz as disponibilidades hídricas com base 

nos recursos totais, internos e externos (superficiais e subterrâneos). [Porém], 

quase metade (41% em média) dos recursos hídricos totais disponíveis são 

originados em Espanha, dependendo a sua disponibilidade efectiva do modo de 

gestão dos recursos hídricos superficiais gerados nas bacias internacionais”  

(2004, Volume 1: 65). 
 

No que respeita ao estado actual da qualidade dos recursos hídricos 

nacionais é de salientar o atraso e a insuficiência, ou inadequação, no 

cumprimento de parte significativa das disposições legais nacionais, 

comunitárias e internacionais (Instituto Nacional da Água, 2001a: 2-6/45  

(6-II)).13 

O sector doméstico, cujas cargas poluentes acompanham o padrão das 

densidades populacionais, e o industrial registam valores globais de consumo 

de água com ordens de grandeza semelhantes. Porém, a carga poluente com 

origem neste último sector, em termos de CBO5 (carência bioquímica de 

oxigénio, num período de 5 dias) rejeitada para a rede hidrográfica, é cerca de 

12% superior à de origem urbana. Esta relação é muito aproximada, cerca de 

16%, no que respeita aos sólidos suspensos totais (Instituto Nacional da 

Água, 2001a: 44/45 (6-II)). Ainda segundo o mesmo estudo, as principais 

                                                           
13 Por exemplo, a nova Lei da Água, também conhecida por Directiva Quadro da Água da 
União Europeia, e o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA). O diploma 
referido em primeiro lugar, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 2000/60/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho a qual, por sua vez, estabelece as bases e o quadro 
institucional para a gestão sustentável das águas, foi aprovado só em 2005, com ano e meio de 
atraso (Lei nº 58/2005 de 29 de Dezembro). O PNUEA, que contempla, entre outros aspectos, 
uma área programática exclusivamente dedicada à sensibilização, educação e informação, 
tendo em vista a mudança dos comportamentos individuais e colectivos relativamente aos usos 
daquele recurso natural, elaborado desde 2001, também só foi aprovado em 2005. De notar 
que a aprovação deste último (Resolução do Conselho de Ministros nº 113/21005 de 5 de 
Junho) não significa a sua implementação. Como esclarece o ponto 3 da referida Resolução 
“será criado (…) um grupo inter-ministerial, o qual definirá, numa primeira fase, a metodologia 
de trabalho a adoptar e os objectivos específicos do PNUEA, bem como a sua programação de 
execução material e de execução financeira, e, numa segunda fase, as medidas específicas 
para cada sector” (Diário da República - I, Série – B, 30 Junho 2005). 
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fontes de contaminação difusa estão relacionadas, fundamentalmente, com 

as actividades agro-pecuárias, embora as escorrências superficiais com 

origem na rede viária e nas zonas urbanas sejam também fontes relevantes 

de poluição, especialmente no que respeita a certas substâncias perigosas 

(2001a: 11/45 (6-II)). 

Para além das já referidas, os fenómenos de intrusão salina são outras 

origens de contaminação dos recursos hídricos do território nacional. Estes 

fenómenos são resultantes da intensa exploração da água subterrânea em 

aquíferos costeiros e consequente aumento do teor em cloretos, 

inviabilizando deste modo a utilização daquela para consumo humano. Tal 

como sucede com as outras fontes de poluição enumeradas, também a 

magnitude e os riscos de contaminação salina por intrusão marinha não 

apresentam idêntica relevância geográfica. O avanço da cunha salina é 

preocupante, sobretudo, na maior parte dos aquíferos costeiros da Orla 

Meridional e no aquífero Quaternário de Aveiro (Instituto Nacional da Água, 

2001a: 32-33/45 (6-II)). 

A poluição difusa de origem agrícola, expressa em concentração de 

nitratos, fosfatos e pesticidas nas águas subterrâneas, é já relevante, em 

particular, nas manchas onde o modelo agrícola produtivista intensivo se 

alicerçou (Rodrigo, 2001b; Rodrigo e Santos, 1999; Cerejeira, 2000). A este 

propósito é de referir que a aplicação da Directiva Nitratos levou num primeiro 

momento  Portaria nº 1037/97 de 1 de Outubro  à identificação de três 

zonas vulneráveis no território nacional, às quais se juntaram outras, 

posteriormente.14 As primeiras zonas delimitadas foram o aquífero livre entre 

Esposende e Vila do Conde, o aquífero quaternário de Aveiro e o aquífero 

                                                           
14 A Directiva nitratos corresponde à Directiva 91/676/CEE de 12 de Dezembro de 1991, 
transposta para a ordem jurídica interna através do Decreto-lei 235/97 de 3 de Setembro, na 
redacção dada pelo Decreto-lei 68/99 de 11 de Março. Os objectivos deste diploma são "a 
redução da poluição das águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola, bem 
como impedir a propagação desta poluição" (Art.º 2). No âmbito da referida Directiva, Zona 
Vulnerável, com vista a proteger as águas contra a poluição difusa causada por nitratos de 
origem agrícola, é identificada com as "áreas que drenam para as águas poluídas e as águas 
susceptíveis de serem poluídas" (Art.º 4). 



Capítulo 1 

 

30 ______________________________________________________________________

Miocénio e Jurássico da Campina de Faro.15 A estas foram adicionadas em 

2003 (Portaria 258/2003 de 19 de Março), a Zona Vulnerável de Mira e ainda 

as áreas correspondentes às bacias hidrográficas de cinco lagoas na ilha de 

S. Miguel, de duas lagoas na ilha do Pico e de uma lagoa na ilha das Flores 

da Região Autónoma dos Açores. Legislação mais recente (Portaria 

1100/2004, de 3 de Setembro) inclui outras manchas. Uma localizada no Tejo 

(Zona Vulnerável do Tejo) e outra em Beja (Zona Vulnerável de Beja). Esta 

última abrange a mancha dos Garbos, constituída por solos férteis dos barros 

e pré-barros e que se estende pelos concelhos de Ferreira do Alentejo, Beja e 

Serpa. 

 

Portugal e a Europa do sul na União Europeia 

A nível da União Europeia, a quantidade da água não é um factor 

limitante.16 Contudo, é de assinalar não só a existência de grandes 

desequilíbrios geográficos, em termos globais, mas também a significativa 

variabilidade, quer sazonal e inter anual, quer geográfica, das taxas de 

precipitação nos países da Europa do sul. Embora tais variabilidades tenham 

como consequência a ocorrência de episódios de carência de águas 

pluviais/seca é de notar que, na maioria dos referidos países, existe uma 

relativa abundância de recursos hídricos que permitem, potencialmente, 

satisfazer no momento presente as respectivas necessidades (Dosi, 2001; 

Dosi e Tonin, 2001). Como também nos recorda Michel Drain, apesar da 

elevada densidade populacional, a Europa, no seu conjunto, não sofre de 

falta de recursos hídricos (1996a). 

Outra característica dos países do sul da UE é a sua dependência face 

aos recursos hídricos subterrâneos. Segundo Dosi e Tonin (2001), da Europa 

dos quinze, a Itália é o Estado-membro que mais depende de tais recursos 

                                                           
15 Resultados recentes da monitorização de contaminantes perigosos, para a saúde humana e 
para o ambiente, na área da protecção do aquífero livre entre Esposende e Vila do Conde 
constam do trabalho de Gonçalves, Matos e Alpendurada (2005). 
16 Ao longo do texto, as referências à União Europeia circunscrevem-se aos 15 Estados-
membros que a integravam, antes do último alargamento registado em 2004. 
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(10,4 Km3/ano), seguido pela França e Espanha (6,0 e 5,5 km3/ano, 

respectivamente). Por seu lado, o contributo relativo dos aquíferos 

subterrâneos face às disponibilidades totais varia entre 42% em Portugal e 

15% em França. 

Para além do referido convém ainda salientar dois outros aspectos: a 

grande dependência das agriculturas do sul da UE face aos recursos hídricos, 

em geral, e aos de origem subterrânea, em particular. De facto, enquanto o 

consumo do sector agrícola representa na Grécia, Espanha, Itália e Portugal 

mais de 60% do consumo total, já no resto da Europa dos quinze este valor é 

inferior a 10% (Dosi e Tonin, 2001). Estima-se ainda que na Grécia, Itália e 

Espanha o peso relativo da agricultura na procura dos recursos hídricos 

subterrâneos seja de, respectivamente, 58%, 57% e 80%, e unicamente de 

17% em França (Dosi, 2001; Dosi e Tonin, 2001). 

Esta forte assimetria nos usos da água nos países da Europa do sul leva 

Drain a levantar a hipótese da emergência, num futuro próximo, de fortes 

conflitos sectoriais. Não sendo específicos ao mundo mediterrâneo, tais 

conflitos são aqui particularmente de temer, dado que, para além do sector 

agrícola consumir mais de três quartos do consumo total de água doce, as 

suas principais necessidades ocorrem no Verão que é precisamente o 

período do ano em que a precipitação é mais escassa ou mesmo nula (Drain, 

1996a: 8). 

 

A qualidade dos recursos hídricos: a questão da Uni ão Europeia 

No território da UE as principais questões centram-se, sobretudo, em torno 

da quantidade dos recursos hídricos subterrâneos e da qualidade versus 

externalidades ambientais negativas, nomeadamente as originadas pelas 

actividades económicas geradoras de poluição. 

Aparentemente resolvidos os problemas relacionados com a oferta da 

água, isto é, a sua disponibilidade e acessibilidade, as atenções da UE estão 

centradas em questões relativas à procura deste recurso, no que se refere 

quer à conservação das águas superficiais, quer sobretudo à melhoria da 
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qualidade e gestão das subterrâneas (Dosi, 2001; Bressers e outros, 2001). 

São aliás estas preocupações que estão subjacentes à proposta da Comissão 

Europeia de 1996 relativa ao Programa de Acção sobre Protecção e Gestão 

Integrada das Águas Subterrâneas (Comissão Europeia, 1996). 

Nesta proposta é salientada a prioridade que os Estados-membros 

deveriam atribuir, por um lado, à gestão dos recursos hídricos subterrâneos 

nas respectivas políticas da água e, por outro, à redução das fontes de 

poluição difusa. Este último apelo foi entretanto reforçado em 1999. Nesta 

data a Comissão Europeia, embora reconhecendo a melhoria da qualidade 

das águas superficiais devido à redução das origens e descargas das 

poluições com origens tópicas, recordou uma vez mais, que pouco tinha sido 

feito relativamente à poluição difusa de origem agrícola. Sublinhou, a este 

propósito, a frequência registada, em muitos Estados-membros, de valores 

das concentrações de nitratos e de certos pesticidas (muito) superiores aos 

níveis admissíveis (Comissão Europeia, 1999). 

A qualidade dos recursos hídricos da UE merece também a atenção da 

European Environmental Agency (EEA). Segundo esta, em publicação de 

1998, os recursos hídricos subterrâneos da Europa estão ameaçados de 

distintas formas. Um outro documento da responsabilidade da mesma 

entidade, publicado em 2003 e intitulado Europe’s Water - an Indicator-based 

Assessment, embora não descure a questão da quantidade, dá particular 

atenção à avaliação da qualidade da água. A qualidade ecológica, os 

nutrientes e a poluição orgânica e ainda as substâncias perigosas foram os 

três temas qualitativos considerados. Em termos geográficos o estudo 

abrangeu os Estados-membros da UE-15, os países então em via de adesão 

e os candidatos à adesão à UE, e ainda os da Associação Europeia de 

Comércio Livre.17 

Para além dos nitratos e pesticidas, acumulados nos terrenos de cultivo e 

depois lixiviados, vários tipos de sais e de metais pesados são outros 

                                                           
17 European Free Trade Association (EFTA). 
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poluentes que ameaçam a qualidade das águas subterrâneas da UE. A 

intrusão da cunha salina em aquíferos costeiros é um outro tipo de poluição 

dos mesmos recursos. 

Embora não lhe caiba a responsabilidade exclusiva é, no entanto, de 

salientar o papel atribuído à actividade agrícola nesta matéria. A este 

propósito é de esclarecer que, por um lado, a distribuição geográfica e o 

significado espacial da poluição das águas subterrâneas no território da UE 

são difíceis de avaliar. A explicar este facto estão a heterogeneidade da 

informação recolhida e a ausência de uma estratégia comum de monitori-

zação da qualidade daqueles recursos (Dosi e Tonin, 2001: 27). Por outro 

lado, é fácil de concluir que o contributo da agricultura naquela distribuição e 

significado não é homogéneo. Com efeito, quer os teores de nitratos e de 

pesticidas, quer a invasão salina nos aquíferos de água doce não são alheios 

ao modelo de desenvolvimento agrário adoptado pela Política Agrícola 

Comum (PAC). E este, como se sabe, tem implantação diferenciada nos 

espaços geográficos da UE (Rodrigo, 2003). 

 

Procedimentos metodológicosProcedimentos metodológicosProcedimentos metodológicosProcedimentos metodológicos    

Uma vez que as técnicas de investigação seleccionadas para a realização 

do presente estudo assentavam, essencialmente, na recolha de informação 

empírica, por inquérito por questionário e entrevista, impôs-se a necessidade 

de restringir o território onde o trabalho de campo se iria desenrolar. Neste 

âmbito, foram seleccionados os concelhos de Beja, Aljustrel, Ferreira do 

Alentejo, Mértola e Serpa, todos localizados no Baixo Alentejo Interior. A 

opção por estes concelhos baseou-se nos aspectos de seguida apresentados 

de forma sucinta. 

O concelho de Beja afigurou-se relevante pela importância de incluir, no 

universo social a estudar, residentes em meio urbano.18 Os restantes quatro 

concelhos por se localizarem em duas manchas territoriais distintas, quer da 

ocorrência de episódios de seca, quer da disponibilidade de recursos hídricos. 

                                                           
18 Para uma apresentação mais detalhada ver Rodrigo e outros (2001) e Rodrigo e Matos 
(2001a). 
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Por sua vez, Aljustrel e Ferreira do Alentejo situam-se na mancha mais 

favorável relativamente às duas variáveis acabadas de enumerar. Não só 

registam uma menor ocorrência de episódios de seca, mas também uma 

maior disponibilidade de água, para o exercício da actividade agrícola, 

relativamente ao que sucede no território da Margem Esquerda do Guadiana. 

Com efeito, em Aljustrel e Ferreira do Alentejo a agricultura de regadio 

assume particular relevância, em consequência das infra estruturas colectivas 

de rega dos Aproveitamentos Hidroagrícolas do Roxo e de Odivelas. Porém, 

os usos da água dos referidos perímetros de rega não são idênticos.19 Entre 

as diferenças mais significativas destacam-se aqui as relativas às principais 

culturas regadas pela rede colectiva  milho, girassol e tomate, no 

Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo, e milho, trigo, girassol e arroz no de 

Odivelas, de acordo com o registado na campanha de 2000  e o facto de a 

superfície regada por exploração na área abrangida pelo perímetro de 

Odivelas ser, em média, três vezes superior à da área abrangida pelo do 

Roxo (Russo e outros, 1999; Cordovil e Neves, 1997; Instituto Nacional da 

Água, dados de base [Online]). 

De assinalar outras diferenças relacionadas com a gestão da água das 

albufeiras e os conflitos em torno dos recursos hídricos. No que refere à 

gestão da água das albufeiras  que registam uma capacidade de 

armazenamento útil de 89,5 milhões m3 no Aproveitamento Hidroagrícola do 

Roxo e de 200 milhões m3 no de Odivelas , a Associação dos Beneficiários 

do Roxo confronta-se, em anos de seca, com um conjunto de restrições à 

rega. Para além da menor relação entre a capacidade de armazenamento útil 

e a superfície total beneficiada, comparativamente à do Aproveitamento de 

                                                           
19 O Aproveitamento do Roxo abrange os concelhos de Aljustrel e Ferreira do Alentejo, do 
distrito de Beja, e Santiago do Cacém, do distrito de Setúbal. O aproveitamento de Odivelas 
beneficia os concelhos de Ferreira do Alentejo, do distrito de Beja, e Alcácer do Sal e Grândola 
do distrito de Setúbal. 
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Odivelas, a albufeira do Roxo é de fins múltiplos, já que serve ao 

abastecimento industrial e urbano dos concelhos de Beja e Aljustrel.20 

No acentuar das restrições acima referidas é ainda de salientar a 

construção, desde o início de 1990, de barragens particulares a montante da 

albufeira do Roxo. Segundo técnicos da Associação dos Beneficiários do 

Roxo, estas infra estruturas, ao reduzirem o volume de água armazenada na 

albufeira, comprometem o fornecimento aos agricultores associados em anos 

de reduzidas disponibilidades pluviométricas.21 Na sequência do referido é de 

assinalar a ocorrência de conflitos entre utilizadores agrícolas e não agrícolas 

abrangidos pela albufeira de fins múltiplos, os quais mereceram a atenção da 

imprensa escrita (Anónimo, 2000; Duarte, 2000; Mota, 2000)22 e serão 

apreciados no capítulo cinco. 

Finalmente, os dois outros concelhos seleccionados para a realização do 

trabalho de campo  Mértola e Serpa  são os que registam uma maior 

ocorrência de episódios de seca e menor disponibilidade de água para a 

actividade agrícola. Correspondem, também eles, a duas situações 

diferenciadas. Embora do ponto de vista agrícola ambos sejam marcados 

pela agricultura de sequeiro, Mértola é ilustrativo de uma situação em que as 

dificuldades de estender o abastecimento público a todo o concelho só 

recentemente foram ultrapassadas. Por seu lado, Serpa é representativo de 

um território com freguesias que, até um passado muito recente, foi 

particularmente afectado por secas. 

Procedeu-se, de seguida, à escolha das freguesias e respectivos lugares 

rurais e bairro urbano, localizadas nos cinco concelhos acima apresentados, 

onde os inquéritos e as entrevistas se realizaram. Com base em indicadores 

sociodemográficos, económicos e agrícolas foram primeiro seleccionadas 

                                                           
20 Na campanha de rega de 2000, a superfície total regada no Roxo e em Odivelas foi, 
respectivamente, 2.064 ha cultivados a que corresponderam 223 inscrições e 5.095 ha regados 
a que corresponderam 184 inscrições de rega (Rodrigo e Matos, 2001a). 
21 Sobre a influência dos novos aproveitamentos hídricos na albufeira do Roxo, ver Pisco e 
Pessoa (1994) e Russo e outros (1999). 
22 Embora a albufeira de Odivelas também forneça água para usos industriais o seu volume 
não tem praticamente expressão (ver Rodrigo e Matos, 2001a: Anexo 2). 
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cinco freguesias, tendo em conta a sua representatividade face ao concelho 

de localização, e de seguida os quatro lugares rurais e o bairro urbano.23 Para 

além dos critérios enumerados, na selecção das freguesias dos concelhos de 

Serpa e de Mértola foram ainda considerados outros aspectos. 

No primeiro caso a opção recaiu sobre a freguesia de Brinches. Situada na 

Margem Esquerda do Guadiana, esta foi a última das freguesias do concelho 

de Serpa a beneficiar do abastecimento de água ao domicílio, concretamente 

em 1998, com origem na barragem do Enxoé. A situação descrita afectou os 

residentes, dada a frequência dos cortes no abastecimento de água nos anos 

de seca. Foi ainda a causa, na opinião de técnicos de entidades regionais e 

locais, da maior retracção à fixação de população jovem e do relativo 

refreamento no desenvolvimento socioeconómico, comparativamente às 

restantes freguesias do concelho. O menor número de pedidos de licencia-

mento, quer para construção de novas habitações quer para a recuperação 

das já existentes, é um dos indicadores daquele refreamento. 

No concelho de Mértola mantinham-se, à data de realização do trabalho 

de campo (2001), as dificuldades em estender o abastecimento público de 

água à totalidade das freguesias. Face ao exposto, optou-se por seleccionar 

uma freguesia nesta situação. A escolha recaiu na freguesia de Santana de 

Cambas onde o abastecimento ao domicílio continuava, em 2001, a ser 

assegurado por sistemas de furos, nomeadamente, no lugar de Alves. Para 

além do exposto, em Santana de Cambas  situada na Margem Esquerda 

do Guadiana  a população distribui-se por três lugares e está, portanto, 

muito menos dispersa, comparativamente ao que sucede nas restantes 

freguesias do concelho, o que facilitava a recolha da informação empírica. 

O bairro urbano e os lugares rurais onde foram aplicados os inquéritos por 

questionário e por entrevista foram os seguintes: bairro da N. Srª da Conceição 

                                                           
23 Para a selecção das freguesias e dos lugares rurais e do bairro urbano beneficiámos dos 
conhecimentos, sobre as características e evolução da realidade regional e local, de 
representantes do poder local (Autarquias e Juntas de Freguesia), de técnicos da Direcção 
Regional de Agricultura do Alentejo, da Associação dos Beneficiários do Roxo e da Associação 
de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas. 
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da freguesia de Salvador, no concelho de Beja; lugar de Montes Velhos e de 

Aldeia Nova da freguesia de S. João de Negrilhos, no concelho de Aljustrel; 

lugar de Figueira de Cavaleiros na freguesia com o mesmo nome, no 

concelho de Ferreira do Alentejo; lugar de Brinches da freguesia de Brinches, 

no concelho de Serpa e o lugar de Santana de Cambas, de Moreanes e de 

Alves da freguesia de Santana de Cambas, no concelho de Mértola.24 

Para além do exposto, importa ainda dar conta de alguns dos procedi-

mentos adoptados tendo em vista aproximar, tanto quanto possível, a 

"realidade artificial" à "realidade real" (Pais, 1998a: 11). Assim, tendo em vista 

a selecção do universo social a inquirir e a entrevistar  selecção da amostra 

representativa , procedeu-se à identificação e caracterização demográfica e 

socioeconómica da população residente nos lugares rurais e no bairro urbano 

acima enumerados. Estas etapas do trabalho foram feitas com base na 

informação prestada por elementos de cada uma das Juntas de Freguesia. 

De esclarecer que a identificação dos indivíduos teve por base a respectiva 

residência em alojamento familiar clássico, segundo a definição do XII 

Recenseamento Geral da População (Instituto Nacional de Estatística, 1991). 

Este procedimento permitiu evitar que fossem seleccionados para inquirir 

indivíduos residentes no mesmo alojamento, dado que alguns dos quesitos do 

inquérito por questionário remetiam para a unidade familiar. 

Caracterizados os residentes nos lugares rurais e no bairro urbano, 

procedeu-se à sua classificação e, posteriormente, à selecção da amostra a 

inquirir e a entrevistar, segundo o método da amostragem aleatória 

"estratificada". A amostra foi estratificada por distribuição proporcional no que 

respeita ao sexo, idade (superior a catorze anos), condição perante a 

actividade económica e grupo socioeconómico. Relativamente à condição 

perante a actividade económica, os indivíduos foram classificados nos 

seguintes grupos: domésticas; estudantes; reformados/pensionistas e 

desempregados. Por seu lado, a população empregada foi classificada nos 
                                                           
24 Para uma caracterização detalhada das freguesias, dos lugares rurais e bairro urbano 
seleccionados ver Rodrigo e Matos (2001a) e Matos (2002). 
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grupos socioeconómicos: agricultura (proprietários/rendeiro com assalariados; 

proprietário/rendeiro sem assalariados; jornaleiro/assalariado qualificado; 

jornaleiro/assalariado não qualificado e trabalhador familiar não remunerado); 

indústria, comércio e serviços (patrão; trabalhador/operário qualificado; 

trabalhador/operário não qualificado; empregado administrativo qualificado; 

empregado administrativo não qualificado e trabalhador familiar não 

remunerado); quadros técnicos e científicos (profissional técnico indepen-

dente, quadro técnico superior e quadro técnico intermédio); trabalhadores 

independentes e artesãos; dirigentes de serviços e indústrias; Forças 

Armadas.25 

No total foram realizados 504 inquéritos por questionário, por 

administração directa (104 em S. João de Negrilhos e 100 em cada uma das 

restantes quatro freguesias) e 30 entrevistas semi-directivas, gravadas (11 na 

freguesia de S. João de Negrilhos; 7 na de Salvador, 7 na de Brinches e 5 na 

de Santana de Cambas).26 A recolha da informação empírica por questionário 

decorreu entre Dezembro de 2000 e Abril de 2001 e por entrevista durante o 

mês de Maio de 2001. 

Relativamente ao universo social inquirido e entrevistado importa precisar 

dois aspectos. 

Em primeiro lugar, o inquérito por questionário foi aplicado a indivíduos 

com idade superior a catorze anos. Embora a experiência aconselhe que os 

inquéritos às atitudes e comportamentos sejam realizados a maiores de 

dezassete anos, dada a natureza e conteúdo das perguntas, sucede que no 

estudo sociológico de temas ambientais com base naquela técnica de 

investigação este limite de idade é, regra geral, ampliado para o limiar dos 

quinze anos. Esta opção, que tem por finalidade analisar as atitudes do grupo 

etário mais jovem em relação ao qual se podem esperar atitudes geracionais 

específicas relativamente àqueles temas, foi a adoptada neste estudo 

                                                           
25 Para mais detalhes ver Rodrigo e Matos (2001a e Anexos 6 e 7). 
26 O modelo de inquérito por questionário e o guião da entrevista foram apresentados em 
Rodrigo e Matos (2001a: Anexo 3 e Anexo 4). 
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(Moyano e outros, 1996; Clemente, 1998; Pais, 1998b; Almeida, 2000; Flash 

Eurobarometre 85, 2000; Flash Eurobarometre 86, 2000).27 

Em segundo lugar, a informação quantitativa recolhida reflecte as 

características sociodemográficas e económicas dos residentes nas 

freguesias onde decorreu a investigação empírica, uma vez que corresponde 

a uma amostra estatística daqueles e, simultaneamente, da população que 

habita na mancha geográfica constituída pelos cinco concelhos seleccionados 

dada a respectiva representatividade. Por seu lado, a informação qualitativa 

foi obtida por inquérito por entrevista a indivíduos com características 

sociodemográficas, económicas e de localização territorial relevantes para o 

estudo das questões a investigar neste trabalho. Trata-se de uma amostra 

teórica, e não estatística, da população e dos grupos socioeconómicos que a 

constituem. No que refere ao conteúdo, uma amostra teórica define-se pelos 

indivíduos a entrevistar, os quais são seleccionados com base na sua 

relevância e pertinência tendo em vista a compreensão duma dada questão 

teórica em vez da sua representatividade. Este tipo de amostragem é utilizado 

na investigação social quando se pretende analisar situações que envolvem 

populações diferenciadas e cujo objectivo é apreender, em profundidade, 

casos individuais, como sucede no presente estudo (Swaffield, 1998: 498). 

Como alguns dos manuais sobre teoria e prática das técnicas de 

investigação em ciências sociais nos alertam, a preocupação com a 

construção das perguntas que integram os inquéritos por questionário é 

fundamental tendo em vista minimizar os erros e enviezamentos aquando da 

interpretação e tratamento da informação recolhida. De acordo com Foddy, 

"(…) as perguntas são os alicerces sobre os quais se constrói a maior parte 

da ciência social contemporânea (…)". Ainda segundo o mesmo autor, em 

caso de perguntas mal formuladas é aplicável a máxima dos peritos de 

informática "'se entra lixo, sai lixo"' (1996: xiv-v). Embora a teoria relativa ao 

modo de questionar não tenha progredido tanto quanto seria desejável  
                                                           
27 No presente estudo o grupo etário mais jovem correspondeu aos indivíduos com idades 
compreendidas entre os quinze e os dezanove anos. 
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dado que a primordial tarefa de formular perguntas tem sido subordinada a 

outros aspectos como sejam os procedimentos de amostragem e selecção de 

inquiridos e as técnicas estatísticas de análise da informação recolhida 

(Foddy, 1996) , o efeito perturbador de certas perguntas e vocábulos, e o 

significado dos mesmos para os inquiridos são, entre outros, aspectos 

relevantes a ter atenção na investigação empírica. 

No presente estudo os dois aspectos acabados de referir estão 

intimamente relacionados. Colocaram-se no momento de elaboração do 

questionário quando foi necessário optar por um vocábulo para identificar 

situações de duração mais ou menos prolongada de nula ou escassa 

ocorrência de precipitação, face aos parâmetros pluviométricos médios, 

regionais e locais. Aquelas situações foram identificadas com "falta de 

água/seca", tendo em conta a opinião consensual de técnicos e de 

responsáveis por instituições locais e regionais consultadas para o efeito, 

como ajustadas à realidade geográfica e aos referenciais de conhecimento da 

população. A clarificação desta questão é relevante uma vez que o fenómeno 

da seca é objecto de múltiplas definições e representações sociais, como 

será analisado no capítulo seguinte. 

A propósito do comentado, um trabalho realizado no Nordeste do Brasil 

sobre as estratégias dos agricultores familiares face à seca é revelador da 

complexidade das representações sociais sobre o clima. Segundo os autores, 

a seca e a precipitação não são entendidos como uma oposição maniqueísta 

entre um fenómeno negativo e um positivo, respectivamente. Pelo contrário, 

cada uma das categorias comporta uma hierarquia. Assim, as pessoas 

distinguem entre as chuvas que permitem, ou não, plantar, das que permitem 

a germinação da erva ou a limpeza do marmeleiro, um arbusto precoce. 

Por seu lado, a seca pode significar a estação seca, a estiagem, isto é, a 

interrupção habitual das chuvas durante o período que é designado por 

Verão. Contudo, o vocábulo seca é utilizado, sobretudo, quando o fenómeno 

é mais pronunciado, e conjugado com vários adjectivos que lhe precisam o 

sentido. Por exemplo, seca verde é o termo adoptado para designar a 
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situação em que as chuvas param e a vegetação, embora tenha ganho 

coloração verde, não teve tempo de crescer e frutificar. Já a Seca, com 

maiúscula e pronunciada enfaticamente, significa chuvas insuficientes durante 

vários anos seguidos, como aconteceu na Grande Seca que ocorreu entre 

1979 e 1984 (Cohen e Duqué, 2001: 61-2). 

Dar a conhecer as condições climáticas que precederam e acompanharam 

a realização do trabalho de campo é um outro aspecto importante, dadas as 

matérias em estudo. Na realidade, as influências das condições meteoroló-

gicas no tipo e no conteúdo das respostas obtidas a questões relacionadas 

com determinados fenómenos naturais, concretamente as secas, são 

sublinhadas por vários autores. 

Por um lado, há a considerar as dificuldades que se colocam quando a 

situação a investigar faz apelo à memória de longo prazo. De entre os 

problemas mais relevante, para este estudo concreto, que as limitações da 

memória humana colocam à investigação empírica são de assinalar os 

seguintes: a taxa de esquecimento tende a aumentar à medida que o tempo 

passa; só é razoável questionar o passado dos indivíduos em relação ao seu 

comportamento intencional; e, para além do tempo decorrido, o esquecimento 

também se relaciona com a relevância e a quantidade de acontecimentos 

semelhantes que se solicita à memória (Foddy, 1996). 

Por outro lado, a proximidade do fenómeno é um tipo de estímulo que 

tende a ter grandes possibilidades de afectar, com ênfase excessivo, a 

consciência individual podendo conduzir à sobre valorização da situação. Por 

exemplo Taylor, Stewart e Downton (1988), num estudo sobre as percepções 

dos agricultores à seca, explicam em parte as diferenças do conteúdo das 

respostas que obtiveram com o das recolhidas, duas décadas antes na 

mesma região, por Saarinen (1966), com o facto de o trabalho de campo 

deste último ter decorrido num momento imediato à ocorrência de dois anos 

de secas generalizadas.28 

                                                           
28 O trabalho de Taylor, Stewart e Downton (1988) faz referência a outras situações reais 
também ilustrativas do comentado. 
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Face ao exposto é de esclarecer que eventuais fragilidades dos conteúdos 

dos capítulos que se seguem não poderão ser atribuídas às dificuldades 

enumeradas e ilustradas decorrentes dos aspectos atrás especificados. Com 

efeito, no que respeita à temporalidade do fenómeno da seca, os valores da 

precipitação total e da distribuição temporal registados nos anos hidrológicos 

em que decorreu o trabalho de campo e nos imediatamente anteriores foram 

valores médios regionais. A série temporal que compreende os anos 

hidrológicos a partir de 1941/42 permite concluir que no distrito de Beja  

onde se localizam o bairro urbano e os lugares rurais onde decorreu a recolha 

da informação empírica  a última seca meteorológica ocorreu no ano de 

1994/95, generalizada a todo o distrito.29 Por seu lado, a última seca agrícola 

de regadio (e também de sequeiro) ocorreu neste mesmo ano hidrológico 

(1994/95). A última seca agrícola de sequeiro, relativamente ao momento de 

realização do trabalho de campo (2001), ocorreu em 1995/96 (Rodrigo e 

Matos, 2001a: Anexo 10). 

Por fim, impõe-se esclarecer alguns elementos que remetem para 

questões de natureza operatória e de (in)consistência de respostas. Mais 

concretamente, a escolha de determinados factores como variáveis 

explicativas e a consequente interpretação da informação empírica recolhida. 

A escolha das variáveis explicativas  idade, condição perante a 

actividade económica, grupo socioeconómico de pertença e local de 

residência  pautou-se por dois princípios: o contexto territorial onde o estudo 

se desenrolou e o referencial teórico que lhe esteve subjacente. 

A importância do contexto no estudo da problemática da seca impõe-se, 

uma vez que dele depende a capacidade dos indivíduos reconhecerem e 

responderem às situações de carência de precipitação/seca. De facto, o 

contexto modela não só as experiências e as percepções, individuais e 

colectivas, mas ainda as oportunidades e restrições de intervenção política e 

                                                           
29 No âmbito da hidrologia os períodos de tempo considerados nos cálculos e análises 
hidrológicas são discretizados em intervalos anuais. Estes intervalos são designados por ano 
hidrológico e, de acordo com a norma comum adoptada nos estudos realizados em Portugal, 
corresponde ao período compreendido entre 1 de Outubro e 30 de Setembro do ano seguinte. 
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social no minimizar das consequências daqueles fenómenos meteorológicos 

(Stern, Dietz e Guagnano, 1995). Impõe-se ainda pelo facto de as situações 

de carência de precipitação/seca serem fenómenos naturais que congregam 

várias dimensões: económica, social, política e ambiental.30 Por fim, o estudo 

da problemática da seca inclui factores, como o tempo e o espaço, que 

conferem especificidade única a determinados acontecimentos, e processos 

independentes que afectam estes últimos. Inclui ainda a vulnerabilidade e 

outras componentes dos riscos naturais, bem como as prioridades, públicas e 

privadas, que lhes são reconhecidas (Mitchell, Devine e Jagger, 1989: 391). 

O outro princípio que pautou a escolha das variáveis explicativas foi o 

referencial teórico adoptado na interpretação do material recolhido na 

investigação de campo e cuja grelha analítica-conceptual foi exposta 

anteriormente neste capítulo. Nomeadamente, vários dos aspectos que 

constituem o conteúdo do conceito de representação social, antes especi-

ficados. 

No que refere às inconsistências de respostas obtidas, estas podem 

radicar, como se sabe, em duas origens principais: nas discrepâncias, e até 

contradições, entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz, e entre as 

pré-disposições a um comportamento intencional e a prática. Na tentativa de 

minimizar estes dois aspectos foram integrados nos inquéritos, por 

questionário e por entrevista, grupos de questões que remetem para a 

apreensão de dimensões de conteúdos e de escalas diferenciadas  cada 

um dos quais é objecto de análise nos capítulos que se seguem  e de 

"perguntas de controlo" em cada um daqueles grupos. 

Os problemas e as dificuldades de metodologias do tipo inquérito, por 

questionário e por entrevista, à aproximação da "realidade real" são, 

reconhecidamente, numerosas e diversificadas, e colocam-se em várias das 

etapas da investigação: antes, durante e após a recolha da informação 

empírica (Ferreira, 1998; Freire, 1999; Tábara, 2001). Porém, neste ponto do 
                                                           
30 Sobre esta questão ver, por exemplo, Vlachos, 1990; Wilhite e Glantz, 1987; Stern, Dietz e 
Guagnano, 1995, e Mitchell, Devine e Jagger, 1989. 
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presente capítulo optou-se por debater questões metodológicas particulares e 

relevantes face à problemática em estudo, e não expor aspectos que, embora 

importantes, são superáveis pela experiência acumulada. 
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ENTENDIMENTOS DA SECA 
 

 

"Cientistas, políticos, gestores ou cidadãos  cada um de nós 

tem uma dada percepção da seca. Mesmo no interior destes 

grupos, há diferenças significativas na percepção da seca, 

baseadas na nossa experiência, conhecimento e contexto 

geográfico" (Wilhite e Easterling, 1987: xiii). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nos próximos três capítulos são analisados distintos referenciais de leitura, 

racionalidades e termos conceptuais utilizados para emprestar sentido à 

ocorrência de situações de carência de precipitação/seca. Neste âmbito, 

retêm-se três dimensões que contribuem para o conteúdo e o significado dos 

diversos entendimentos daqueles fenómenos naturais. Nomeadamente, como 

são identificadas aquelas ocorrências, o que as origina e como são perce-

pcionadas as suas consequências. 
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O presente capítulo analisa os modos como a seca é identificada ou 

definida pela ciência, por entidades da Administração Pública vocacionadas 

para a previsão e avaliação do fenómeno, aqui identificadas com o Instituto de 

Meteorologia, e pelo saber comum. As escalas de análise são, 

necessariamente, distintas. Assim, tendo como ponto de partida uma escala 

ampla, onde se inscreve a perspectiva científica, a análise conduz-nos de 

seguida ao âmbito nacional. Por fim, o ponto de vista do saber comum, 

circunscrito à escala local e regional, tem como suporte analítico dois tipos de 

fontes: a informação verbal recolhida e o conteúdo noticioso publicado, entre 

1932 e 1995, pelo periódico regional com maior divulgação, o Diário do 

Alentejo.31 

As três perspectivas enumeradas correspondem a distintos entendimentos 

de um mesmo fenómeno natural. Subjacente a estas leituras está não só 

diferentes racionalidades e fundamentos, mas igualmente preocupações. 

Apesar de distintas, como se procura evidenciar, cada uma delas concorre, a 

seu modo e em momentos temporais diferenciados, para os significados 

económicos e sócio-políticos que o fenómeno natural seca assume. 

 

Leituras científicas: a seca, um risco naturalLeituras científicas: a seca, um risco naturalLeituras científicas: a seca, um risco naturalLeituras científicas: a seca, um risco natural    

As secas, conjuntamente com os ciclones, as cheias e os sismos, são 

identificadas pela literatura científica como as principais catástrofes naturais, 

calamidades naturais ou acontecimentos acidentais naturais.32 Os referidos 

quatro tipos de fenómenos são responsáveis por mais de 90% dos prejuízos 

causados ao homem e ao ambiente, por forças naturais. Os vulcões, os 

deslizamentos de terra, as avalanches, os tornados e os tsunamis são outros 

                                                           
31 Foi também consultado o acervo noticioso do outro jornal regional, Notícias de Beja, durante 
o período compreendido entre 1933 (data de início de publicação) e 1995. Porém, o reduzido 
número de notícias publicadas e a pouca relevância do respectivo conteúdo, para a análise dos 
temas em estudo, aconselharam que o mesmo não fosse aqui objecto de referência. 
32 "Natural hazards", na terminologia anglo-saxónica, são aqui traduzidos por "acontecimentos 
acidentais naturais". 
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tipos de catástrofes naturais, cujas consequências assumem importância 

muito menor que as anteriormente referidas (Cunha, 1982: 21). 

No confronto com as outras catástrofes naturais, as secas são 

consideradas as mais complexas e as menos cientificamente compreendidas, 

apesar de várias disciplinas se ocuparem do seu estudo. São ainda avaliadas 

como as que tendem, na maioria das ocorrências, a vitimar um maior número 

de pessoas. Como a Organização Mundial de Meteorologia sintetiza, "o [seu] 

início é subtil, o seu progresso insidioso, e os seus efeitos podem ser 

devastadores" (World Meteorological Organization, 1975, em Sastri, 1993: 65). 

Aquela subtileza e o facto de a seca resultar de um conjunto de sequências 

climáticas cujos efeitos se acumulam, paulatinamente, por amplos períodos 

temporais explicam que vários autores a identifiquem como um "fenómeno 

rastejante" (creeping phenomenum) (Wilhite, 1982; Wilhite, 1993b; Mearns, 

1993; Sastri, 1993), ou como um "não acontecimento" extremo, isto é, a não 

ocorrência de precipitação, na acepção de Cunha (1982) e de Vlachos (1990). 

Não partilhando a violência espectacular das outras catástrofes naturais, 

as destruições provocadas pela seca também não são circunscritas mas 

antes afectam, durante um mesmo período temporal, vastas extensões 

territoriais (Beran e Rodier, 1978). Porém, como Wilhite resume, a seca 

raramente resulta em prejuízos estruturais (1993b: 4). 

Para além dos enumerados, a apreciação científica da seca regista 

consenso em torno de outros aspectos. Um remete para a incapacidade de, 

em tempo real, se poder prever o início e o termo da ocorrência daquele 

fenómeno climático, apesar da disponibilidade de alguns índices que abrem a 

possibilidade de predição (Pereira: 2004). O outro aspecto diz respeito ao 

carácter esporádico, mas não raro, da ocorrência das secas. 

Apesar da dificuldade em estabelecer uma definição universalmente válida 

de seca é de sublinhar a existência de um conjunto de parâmetros, 

partilhados por distintas perspectivas científicas nas respectivas definições do 
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fenómeno.33 É com base neste consenso que são aceites os contornos de 

uma noção de seca, ainda que ampla e pouco precisa. Mais concretamente, 
 
"comum a todos os tipos de seca está o facto de resultarem de uma deficiência de 
precipitação durante um amplo período de tempo, uma estação ou mais, 

conduzindo a uma redução das disponibilidades de água para uma dada actividade 
(por exemplo, o crescimento das plantas) ou para um dado grupo (por exemplo, os 
agricultores)" (Wilhite, 1995: 3; Wilhite e Glantz, 1987: 12). 

 

De notar que, apesar do consenso interdisciplinar que reúne, esta 

definição é de operacionalidade reduzida. Com efeito, embora útil para a 

delimitação das fronteiras do fenómeno, é manifestamente insuficiente 

quando se pretende avaliar a seca em tempo real (Wilhite e Glantz, 1987: 14). 

Os três elementos-chave, ou parâmetros, que são utilizados pelas distintas 

definições operacionais de seca, formuladas no âmbito de diferentes 

disciplinas científicas são a intensidade, a duração e as características 

espaciais ou territoriais onde ela ocorre. 

A intensidade refere-se quer ao grau ou nível do défice da precipitação, 

quer à severidade dos impactos associados àquele. De acordo com o 

Relatório de Balanço da Seca de 2005, “a intensidade de uma seca mede-se 

não apenas pelos extremos das variáveis que caracterizam os fenómenos 

naturais, mas também pelos valores que medem os efeitos sobre as 

actividades humanas, económicas ou não” (Secretariado da Comissão para a 

Seca de 2005, 2005: 2). 

A duração, parâmetro de difícil avaliação, é estimada em dois momentos: 

o período inicial em que o fenómeno "se instala", no mínimo dois/três meses, 

e o período consequente. Este caracteriza-se por uma temporalidade variável, 

podendo ir até vários anos consecutivos. A relatividade do conceito seca, 

                                                           
33 Como vários autores explicitam, não é possível no âmbito do conhecimento científico reunir 
consenso em torno de uma definição precisa e universalmente válida de seca (Wilhite e 
Easterling, 1987; Wilhite e Glantz, 1987; Wilhite, 1993a; Wilhite, 1993b; Wilhite, 1995; 
Heathcote, 1969; Vlachos, 1990; Cunha, 1982; Santos, 1996; 1998; Beran e Rodier, 1987; 
Sastri, 1993). A explicar aquela impossibilidade estão vários aspectos de seguida enumerados 
e comentados. 



PARTE I | Capítulo 2 

 

52 ______________________________________________________________________

como Beran e Rodier (1987) chamam a atenção, ressalta do conteúdo deste 

parâmetro, caracterizador e diferenciador, do fenómeno. Com efeito, a 

magnitude dos impactos está intimamente associada ao momento em que se 

processa o início do défice da precipitação, à intensidade, e à duração deste 

défice. 

No que refere ao parâmetro contexto territorial é de assinalar que, não 

existindo uma única região do planeta que não tenha sido afectada pela seca, 

as áreas abrangidas por esta expandem-se gradualmente, segundo um longo 

e contínuo processo, e as regiões atingidas variam com as estações do ano. 

Como Wilhite (1993) ilustra, países de grande extensão geográfica, como o 

Brasil, China, Índia, Estados Unidos da América ou Austrália, só muito 

excepcionalmente seriam afectados na sua totalidade. Por exemplo, a seca 

que ocorreu na década de 30, do século XX, nos Estados Unidos, 

vulgarmente designada por Dust Bowl, afectou 65% do país (Wilhite,  

1993b: 7-9). 34 

Relativamente à importância dos parâmetros caracterizadores da seca, 

acima descritos, são de assinalar dois aspectos. Em primeiro lugar, a sua 

relevância para a distinção entre fenómenos que, embora também resultem 

de quantidades insuficientes de precipitação, são abusivamente designados 

e, deste modo, confundidos com seca. Aqueles fenómenos são a aridez, a 

escassez de água e a desertificação (Vlachos, 1990: 3). Ou seja, embora "as 

secas façam parte da variabilidade normal do clima, só constituem situações 

excepcionais, isto é, 'catástrofes naturais' em caso de severidade, duração e 

área geográfica extremas" (Margat, 1998: 2). 

Em segundo lugar, o conteúdo dos parâmetros enumerados, que 

simultaneamente caracterizam a distinguem a seca de outros fenómenos, 

ajuda a esclarecer a impossibilidade de reunir consenso científico em torno de 

                                                           
34 Dust Bowl é o termo utilizado para designar as devastadoras tempestades de pó ocorridas, 
na década de 1930, durante períodos de tempo prolongados caracterizados por condições de 
altas temperaturas e secura extrema e que fustigaram os estados de Missouri, Iowa, Nebraska 
e Kansas dos Estados Unidos da América. Fenómeno que, recorde-se, inspirou o romance de 
Steinbeck, As Vinhas da Ira.  
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uma definição operacional de seca universalmente válida e útil. Como 

facilmente se depreende dos parâmetros da seca e respectivos conteúdos 

acima comentados, uma leitura científica do fenómeno não pode dissociar 

quer as particularidades climáticas e ambientais, quer as especificidades 

económicas, sociais e institucionais dos territórios onde ocorre, quer ainda o 

tipo e o nível de grandeza das consequências que provoca (Heathcote, 1969; 

Wilhite e Glantz, 1987; Cunha, 1982; Vlachos, 1990; Wilhite, 1993b; 1995; 

Santos, 1996; 1998). 

Aquela leitura, para além de contextualizar, no espaço e no tempo, o 

fenómeno também não pode ignorar as escalas, territorial e temporal, da 

ocorrência do mesmo. As escalas são, com efeito, elementos fundamentais 

na identificação da seca. Como Heathcote sublinha, "a extensão da área 

afectada pela seca pode ser tão reduzida que esta pode não ser identificada; 

a precipitação pode ser tão localizada que uma seca com um grau de 

severidade significativo pode não ser registada" (1969: 178). 

No sentido de ultrapassar a impossibilidade de consenso em torno de uma 

definição operacional de seca, no estudo do fenómeno são adoptadas 

diversas definições. Associadas a estas estão distintas perspectivas 

científicas e, consequentemente, diferentes metodologias de análise. Ou seja, 

também do ponto de vista científico a seca tem vários significados (Vlachos, 

1990). Consequentemente, é estudada com múltiplos objectivos. Estes vão 

desde o estudo do próprio fenómeno, sua explicação e previsão, até às 

consequências do mesmo na agricultura, na economia e/ou na sociedade 

(Beran e Rodier, 1987). Por exemplo, enquanto os meteorologistas procuram 

prever ou explicar as causas físicas da seca, ou descrever a magnitude do 

défice da precipitação, os sociólogos estão mais vocacionados para analisar 

as consequências daquele défice no funcionamento dos grupos e das 

instituições sociais (Wilhite e Easterling, 1987; xiii). 

As várias definições operacionais de seca são, portanto, leituras 

parcelares do fenómeno, onde cada disciplina incorpora diferentes factores 

físicos, biológicos e/ou socioeconómicos (Wilhite, 1993b: 5). Compreende-se 
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assim a diversidade de conceitos ou tipos de seca, como também são 

designados pela literatura. 

Refira-se, a título ilustrativo, que a tipologia de definições de seca  seca 

meteorológica; seca agrícola; seca hidrológica e seca socioeconómica  

proposta por Wilhite e Glantz (1987) resultou de uma revisão de mais de 150 

noções publicadas. Esta é uma das várias tipologias disponíveis. Outras 

classificam as secas, e respectivas definições, em função da perspectiva 

científica adoptada. 

Por exemplo, o ponto de vista das incidências do fenómeno nos recursos 

hídricos distingue entre seca atmosférica ou climática (défice de precipitação 

geralmente associada ao excedente de evapotranspiração potencial); seca do 

solo (défice de humidade acrescido); seca hidrológica (redução do 

escoamento e esgotamento prolongado) e seca hidrogeológica (défice de 

alimentação das toalhas freáticas, descida do seu nível médio anual e, mais 

particularmente, dos seus níveis mínimos) (Margat, 1998). Por seu lado, o 

ponto de vista das consequências das secas tem subjacente, regra geral, a 

influência dos comportamentos humanos nas utilizações e nos consumos que 

reduzem os débitos reais de água, e diferencia entre seca socioeconómica, 

seca agrícola e seca urbana (Cunha, 1992; Wilhite e Glantz, 1987; Hubbart, 

1993; Sastri, 1993; Santos, 1996; 1998; Wilhite, 1995; Margat, 1998).35 

Apesar da utilidade das definições disciplinares de seca, dado que 

contribuem para a delimitação das várias leituras do fenómeno, é de referir 

que as respectivas fronteiras são imprecisas. O conceito adoptado no 

presente trabalho será apresentado quando se proceder à análise das 

definições do saber comum do fenómeno. 

Como se procurou esclarecer, subjacente às leituras científicas da seca 

estão objectivos de alargar e aprofundar os conhecimentos sobre o 

fenómeno. Tais objectivos abarcam distintas disciplinas, dada não só a 

interacção do fenómeno com outras variáveis climáticas, mas também a 
                                                           
35 Sobre esta tipologia é de sublinhar a controvérsia teórica em torno do conteúdo das 
definições (Margat, 1998: 13-4).  
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diversidade de impactos que o mesmo provoca. Para além das consequências 

de ordem económica, há, como se sabe, as de natureza social, política e 

ambiental. 

Com base nos conhecimentos sobre a seca, os quais não se restringem à 

mera explicação e/ou previsão, em sentido restrito, do fenómeno, abrem-se 

várias possibilidades. Uma delas prende-se com a prevenção mais eficaz da 

desertificação. Embora, como se sabe, as secas não produzam desertificação 

agravam, no entanto, as condições que favorecem este processo xérico de 

carácter permanente, provocado pelo homem (Pereira: 2004). 

A outra possibilidade remete directamente para as opções de intervenção. 

Concretamente, agir em função das causas, o que corresponde a mitigar as 

consequências das secas, ou agir em função das suas consequências. 

Embora estas sejam duas vias de acção possíveis, a enumerada em último 

lugar é a mais frequentemente adoptada. O caso português não é excepção. 

De acordo com o Relatório de Balanço da Seca de 2005, 

 

“nos últimos anos tem-se verificado um aumento de frequência e intensidade da 

seca em Portugal. O problema, persistente e não mais esporádico, deve assim ser 

encarado de forma estrutural e preventiva, no quadro contínuo de longo prazo e 

não de forma casuística e atenuadora de efeitos que, entretanto, já causaram 

graves consequências económicas, sociais e ambientais: é a aplicação do princípio 

da precaução e da acção preventiva previsto e recomendado na política 

comunitária no âmbito do ambiente” (Secretariado da Comissão para a Seca de 

2005, 2005: 88: sublinhados nossos). 

 

Entidades e previsão: a seca, um prejuízoEntidades e previsão: a seca, um prejuízoEntidades e previsão: a seca, um prejuízoEntidades e previsão: a seca, um prejuízo    

Como se expõe de seguida, nem o referencial nem as preocupações, ou 

objectivos, das entidades da Administração Pública directamente vocacio-

nadas para a previsão e a avaliação das secas coincidem com os da ciência, 

o que não constitui, de forma alguma, surpresa. No contexto português, cabe 

ao Instituto de Meteorologia a responsabilidade por aquelas duas funções. 
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Para esta entidade, os diagnósticos das possíveis  consequências que advêm 

da ocorrência do fenómeno constituem a principal preocupação. 

De acordo com a literatura científica, as variáveis instrumentais, ou 

determinantes, adoptadas na identificação de situações de seca são definidas 

em função dos objectivos a alcançar (Cunha, 1982; Santos, 1996; 1998). 

Contudo, identificados os objectivos, a opção sobre o tipo de variáveis a 

utilizar está longe de ser simples, dadas as dificuldades associadas à sua 

medição. Tais dificuldades determinam, em parte, o estudo técnico e científico 

da seca. Também condicionam, em larga medida, a opção pela definição que, 

em cada sociedade, é oficialmente reconhecida e, consequentemente, 

adoptada pela tomada de decisão política no que diz respeito quer aos 

diagnósticos das consequências, quer às (possíveis) soluções a adoptar. 

Como acima foi referido, estas soluções são, na grande maioria dos casos, 

acções de adaptação, reacção, e não de mitigação das consequências do 

fenómeno. 

A precipitação é um elemento do ciclo hidrológico facilmente quantificável 

e que permite, com relativo grau de satisfação, avaliar as condições e o teor 

da humidade do solo. Apesar deste tipo de vantagens, a pluviosidade não é o 

único critério, ou variável instrumental, a que se recorre tendo em vista a 

identificação da ocorrência de seca (Cunha, 1982; Santos, 1996; 1998). A 

confirmá-lo está o conceito de seca hidrológica.36 

Os índices mais utilizados, a nível nacional e internacional, para a 

identificação e a comparação das secas são a temperatura, a evaporação 

e/ou a evapotranspiração, para além da precipitação. Por seu lado, os 

métodos usualmente mais adoptados são o de Palmer, também designado 

por Índice de Palmer, e o dos decis da distribuição da precipitação anual. Ou 

seja, subjacente aos índices e metodologias de uso mais generalizado para a 

                                                           
36 Como se sabe, esta baseia-se não só na quantidade de precipitação ocorrida, mas 
igualmente nos níveis de escoamento das águas superficiais e/ou subterrâneas (Cunha,  
1982: 12).  
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identificação e a comparação de secas está a simplicidade da respectiva 

avaliação. 

A nível nacional, o Instituto de Meteorologia, baseando-se no método dos 

decis da distribuição da precipitação anual, define que "(…) um ano é 

considerado extremamente seco numa região quando a precipitação ocorrida 

é ultrapassada em 90% dos anos; muito seco quando é ultrapassada em 80% 

dos anos; seco em 70%, e considerado normal quando a precipitação 

corresponde à que ocorre entre 40% a 70% dos anos" (Santos, 1996: 13). 

Apesar da clareza, em larga medida suportada pelos elementos quantificáveis, 

é de sublinhar que aquelas definições "(…) são arbitrárias, mas as análises 

resultam simples e de fácil utilização, permitindo a classificação da área 

afectada pela seca com a associação de áreas de influência às estações de 

medição de precipitação" (Santos, 1996:13). 

Do exposto ressalta que, a nível nacional, a previsão e a identificação de 

seca assenta no conceito meteorológico da mesma. Segundo Cunha, "do 

ponto de vista meteorológico (…) ocorre uma seca durante um certo período 

quando a precipitação durante esse período é inferior à precipitação média ou 

a um certo valor da precipitação expresso em percentagem da precipitação 

média" (1982: 11-2). 

A adopção do conceito de seca meteorológica por parte das entidades 

oficiais, vocacionadas para a previsão da ocorrência do fenómeno, é 

identificada por alguns autores como estando política e socialmente orientada 

para a sua avaliação em meio rural agrícola. A justificá-lo está o facto daquela 

definição se basear, essencialmente, em variáveis intimamente associadas ao 

funcionamento do ciclo produtivo vegetal. Para além do Instituto de 

Meteorologia Nacional, outras entidades e realidades sociais adoptaram 

aquela definição para, com base nela, identificarem a nível regional a 

ocorrência de seca. Entre estas realidades encontra-se a Austrália que sendo 

"(…) uma sociedade largamente dependente do sector primário e marcada 

por uma forte dicotomia rural-urbano não é de surpreender que as definições 

de seca adoptadas tenham um enviezamento rural" (Heathcote, 1969: 177). 
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Contudo, noutros contextos geográficos e sociais, onde a preocupação 

central é a oferta de água às populações urbanas, as definições de seca, 

institucionalmente adoptadas, coincidem com a de seca hidrológica. O caso 

da Inglaterra é ilustrativo desta situação. Como esclarece Heathcote, "na 

Inglaterra, na noção de seca adoptada, mais precisamente em 1887 quando 

durante quinze dias consecutivos a precipitação ocorrida foi inferior a uma 

centésima de polegada, o enviezamento foi, e ainda é, urbano e a definição 

está associada às capacidades de armazenamento da oferta de água nas 

cidades" (1969: 177).37 Heathcote refere ainda o caso da Texas Water 

Comission, nos Estados Unidos da América, que "tendo por preocupação as 

necessidades urbanas considera as variações, passadas e presentes, dos 

níveis de água armazenados como indicadores úteis de seca uma vez que a 

oferta/disponibilidade e o consumo de água estão referenciados a este tipo de 

informação" (1969: 177). 

No que respeita à realidade portuguesa é interessante notar que apesar 

do Instituto de Meteorologia ter adoptado o conceito de seca meteorológica, 

baseando-se, portanto, na variável precipitação, "actualmente as origens 

subterrâneas [de água], continuam a desempenhar uma função determinante 

no abastecimento urbano designadamente na supressão das necessidades 

locais através de pequenos sistemas de abastecimento (…)" (Instituto 

Nacional da Água, 2001a: 48/58 (4-II)). De recordar que para além do 

abastecimento urbano, a agricultura também consome água, essencialmente, 

de origem subterrânea. Segundo a Direcção Geral dos Recursos Naturais 

(1992) o consumo agrícola desta origem é estimado em 75%, atingindo no 

Alentejo o valor de 95%. 

A importância das captações subterrâneas no total dos consumos do 

sector agrícola decorre da relevância do regadio privado no total da área 

equipada com infra estruturas de rega no país, facto poucas vezes 

mencionado e até percepcionado. De acordo com o Plano Nacional da Água, 

                                                           
37 Uma polegada ("inch") corresponde a 2,54 cm. 
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"(…) apenas 12% da área equipada com regadio está afecta a perímetros 

públicos, esses sim, maioritariamente supridos com origens superficiais de 

água (albufeiras, frequentemente de fins múltiplos)" (Instituto Nacional da 

Água, 2001a: 45/58 (4-II)). Segundo Drain (1996b), 93% da área irrigada do 

continente português repousa em infra estruturas privadas, localizando-se no 

Alentejo a maioria dos perímetros de rega estatais. 

O mesmo autor refere ainda que o consumo de água pelo regadio privado 

é significativamente inferior ao estatal: 6.248 m3/ha/ano e 8.833 m3/ha/ano, 

respectivamente. O facto de os perímetros de rega públicos se localizarem 

nas regiões mais secas do país ajuda a explicar as diferenças enumeradas. 

As distintas técnicas de rega utilizadas nos regadios públicos e privados são 

outro elemento que também contribui, de forma relevante, para aquela 

diferença. 

Embora os diferentes tipos de seca possam não coincidir  por exemplo, 

a uma seca agrícola pode não corresponder, forçosamente, uma seca 

hidrológica  sucede que em situações de ocorrência do fenómeno, na sua 

conceptualização ampla, é vulgar a existência de competição entre os 

diferentes sectores de actividade económica em torno dos recursos hídricos 

disponíveis. Nestas situações afigura-se relevante a definição de prioridades 

do consumo daqueles recursos. Esta definição é um outro aspecto que 

merece um comentário. Por um lado, devido à sua influência nas conse-

quências da seca a nível dos distintos sectores de actividade económica. Por 

outro lado, dada a discrepância entre as prioridades definidas a nível nacional 

e o conceito de seca adoptado pelas entidades vocacionadas para a previsão 

e a avaliação do fenómeno. 

Com efeito, a contrastar com as leituras sectorial (agrícola) e económica 

da seca adoptadas pelo Instituto de Meteorologia está o conteúdo do preceito 

legal, inscrito no Decreto-Lei 46/94, em que são definidas as prioridades a 

atribuir aos vários sectores de actividade económica, em situações conflituosas 

na utilização dos recursos hídricos. Segundo aquele normativo, o abasteci-

mento público sobrepõe-se à agricultura e esta à indústria, seguindo-se a 
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produção de energia, o turismo e outras utilizações. Em consequência das 

prioridades enumeradas, é fixado a nível institucional um volume de reservas 

nas albufeiras, a fim de garantir o abastecimento às populações. Está ainda 

estabelecido que, na eventualidade de surgirem dificuldades no abastecimento 

doméstico, as Autarquias podem requisitar água de captações privadas, 

sejam elas furos ou charcas. 

Subjacente à definição das prioridades acima explicitadas está uma 

perspectiva social e doméstica, e não sectorial e económica. Com efeito, 

embora, como já foi referido, o consumo com o abastecimento às populações 

não chegue aos 7%, nem gere contrapartida económica-produtiva, em 

situações de competição entre sectores de actividade económica em torno 

dos recursos hídricos disponíveis, os níveis e estilos de vida domésticos são 

legalmente reconhecidos como as vertentes mais relevantes a observar. 

O referido enviezamento doméstico e, em parte, urbano está igualmente 

presente nas percepções que muitos técnicos e responsáveis por entidades 

 que estão, directa e indirectamente, envolvidas na avaliação dos impactos 

das secas e localizadas no Baixo Alentejo e na Margem Esquerda do 

Guadiana  têm da seca.38 Para estes, as consequências sociais, domésticas, 

das secas constituem as principais preocupações. Este aspecto é tanto mais 

significativo, do ponto de vista político e institucional, quanto a agricultura é 

ainda a principal actividade económica em muitas manchas dos territórios 

referidos (Rodrigo e Matos, 2001: 12-6). 

Com base nas definições de seca recolhidas, Caldas e Matos concluem a 

este respeito que 
 
"das definições avançadas [por aqueles técnicos e responsáveis] depreende-se 

que na perspectiva do abastecimento público uma situação de seca é preocupante 
quando o abastecimento às populações está em causa, uma vez que não se 
podem dar compensações financeiras às populações afectadas pela falta de água, 

                                                           
38 Nomeadamente responsáveis de Autarquias, técnicos da Associação de Beneficiários do 
Roxo, da Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território do Alentejo (DRAOT), 
Direcção Regional de Agricultura do Alentejo (DRAAlentejo) e da Comissão de Coordenação 
da Região do Alentejo (CCRA) (Caldas e Matos, 2001). 
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enquanto na agricultura, quando é decretada situação de seca, existe o recurso a 
subsídios e a fundos de calamidade". Concluem aqueles autores que "não se 
verifica, assim, consenso quanto aos sectores mais vulneráveis na ocorrência de 

secas" (2001: 62-3). 
 

Em suma, as opções por uma definição de seca, meteorológica ou 

hidrológica de acordo com as situações aqui analisadas, por parte das 

entidades vocacionadas para a identificação e o reconhecimento do 

fenómeno, não são social nem politicamente neutras. No que refere ao caso 

português, o conceito de seca adoptado pelo Instituto de Meteorologia não 

coincide com as prioridades, atribuídas aos vários sectores de actividade 

económica, legalmente identificadas em situações de competição face aos 

recursos hídricos disponíveis. Porém, aquela não coincidência é mais 

aparente do que real. A confirmar esta afirmação está o facto de as perdas/ 

custos económicos que as secas acarretam ao sector agrícola serem, na 

grande maioria dos casos compensadas, ou pelo menos minoradas, através 

de subsídios e/ou de fundos de calamidade. 

 

O saber comum: a seca, uma fatalidadeO saber comum: a seca, uma fatalidadeO saber comum: a seca, uma fatalidadeO saber comum: a seca, uma fatalidade    

Retomando os limites da realidade sociogeográfica do Baixo Alentejo 

Interior analisam-se de seguida, as definições do saber comum. Mais concre-

tamente, como as populações residentes naqueles territórios definem e 

identificam a seca, e como este fenómeno tem sido tratado, isto é, enumerado, 

caracterizado e contextualizado, pela imprensa escrita regional, ao longo de 

seis décadas. 

Definições do saber comum são aqui entendidas como formas de 

conhecimento socialmente adquirido, transmitido e (re)construído no relacio-

namento com a realidade do quotidiano, contextualizado no espaço e no 

tempo, e indissociável das experiências dos indivíduos e dos grupos. Este tipo 

de conhecimento  também designado por algumas correntes sociológicas por 

conhecimento de sentido comum , sendo informal, opõe-se ao conhecimento 

científico. 
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Como foi referido no primeiro capítulo, na formulação das questões 

colocadas aos indivíduos inquiridos e entrevistados foram utilizados os termos 

"falta de água/seca".39 Estes termos sugerem e teoricamente designam, como 

se verá, situações de escassez de oferta de água com características 

distintas. Tendo em conta a utilização abusiva do conceito teórico seca para 

designar situações não extremas de carência ou escassez de precipitação, 

como a literatura científica sublinha, afigurou-se relevante considerar aquela 

distinção e, ao mesmo tempo, averiguar até que ponto e como ela é 

socialmente apercebida e identificada. 

Falta de água/seca designam situações de escassez de água com 

distintas características de intensidade, duração e extensão da área 

geográfica abrangida pela insuficiência, ou ausência, de precipitação. 

Consequentemente, significam impactos económicos, sociais e/ou ambientais 

com graus de severidade diferenciados. 

Com a expressão falta de água, que pertence ao referencial de 

conhecimento do saber comum, procurou-se transmitir aos inquiridos e 

entrevistados o fenómeno subjacente ao conceito teórico de défice de água. 

Este conceito, que remete para o excesso da procura em relação à oferta de 

água durante um certo período, "(…) não pode deixar de intervir na definição 

de seca, quando interessa ter em consideração as consequências práticas da 

seca" (Cunha, 1982: 12: sublinhados nossos).40 Por seu lado, ocorre uma 

seca, 
 
"(…) sempre que se verifica um défice de água significativo numa região 
suficientemente extensa, referindo-se os termos ‘significativo’ e 'suficientemente 
extensa' respectivamente a défices e áreas tais que os impactos económicos, 
sociais e ambientais da seca sejam importantes para o homem. Isto implica que os 
défices devem exceder um certo valor crítico e que, por outro lado, devem afectar 
uma área superior a uma certa área crítica" (Cunha, 1982: 12-3). 

                                                           
39 O esclarecimento que se segue sobre o conteúdo das expressões falta de água/seca é válida 
para a restante informação empírica apresentada e comentada ao longo deste trabalho. 
40 Penúria é um outro conceito teórico cujo conteúdo é muito semelhante ao de défice de água. 
De acordo com a Comissão de terminologia do Comité Nacional Francês das Ciências 
Hidrológicas, penúria é definida como sendo "o excesso de procura de água, em quantidade 
e/ou qualidade, em relação à oferta, conduzindo a uma insatisfação da procura, a uma falta de 
água" (Margat, 1998: 2). 
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A falta de chuva  

Embora diversificadas na sua formulação, é possível identificar três 

dimensões partilhadas pelas definições empíricas. Em primeiro lugar, as 

situações de seca assumem sempre uma relevância particular quando 

comparadas com as de falta de água, sendo estas identificadas como 

consequências imediatas das primeiras. Em segundo lugar, a referência à 

ausência de pluviosidade está sempre presente. Ou seja, a seca é perce-

pcionada como um "não acontecimento" segundo a acepção de Cunha (1982) 

e Vlachos (1990). Por fim, a seca é sempre definida e ilustrada com recurso a 

situações da vida quotidiana, doméstica e/ou de trabalho, que são mais 

afectadas por aquela ausência. 

As componentes do referencial do saber comum de identificação e 

definição do fenómeno seca são de seguida ilustradas com base nalguns dos 

testemunhos recolhidos. Como se verá, quer a ausência quer a insuficiência 

de ocorrência de precipitação são identificadas em termos gerais ou 

exemplificadas. Neste último caso sempre com recurso ao ciclo produtivo 

agrícola, vegetal e/ou animal, independentemente da actividade económica 

exercida e da localização geográfica dos territórios de residência, aqui 

distinguidos, recorde-se, entre menos afectados pela ocorrência de secas 

(concelhos de Aljustrel, Ferreira do Alentejo e Beja) e mais afectados 

(concelhos de Serpa e de Mértola). 
 

"[Seca] é a água fazer falta e não haver" (doméstica, nascida em 1985, 11º ano de 

escolaridade, residente na freguesia de Brinches, concelho de Serpa). 
 

"[Seca] é quando não chove. Não chove em Abril, não chove em Maio e o grão 

não se forma como deve ser [e] depois as searas não dão como deviam" 

(doméstica, nascida em 1937, 4ª classe, residente na freguesia de Brinches, 

concelho de Serpa). 
 

"[Seca é] falta de água, terra seca, dificuldades" (médica, nascida em 1958, 

residente na freguesia urbana de Salvador, concelho de Beja). 
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"[Seca é quando] a água é pouca. Não há pasto para os bichos [e] temos que 

comprar palha" (agricultor, nascido em 1947, 4ª classe, cultivava 250 ha de 

sequeiro em 2001, residente na freguesia de Santana de Cambas, concelho de 

Mértola). 
 

"[Seca] é o meu rendimento que baixa, é a nossa região que não progride porque 

é uma região agrícola e tudo depende do clima e da água" (agricultor, nascido em 

1954, bacharel, cultivava 90 ha em 2001  área regada em 2000: 90 ha, sistema 

de rega: pivô, origem da água: Perímetro Hidroagrícola do Roxo e poços  

residente na freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel). 
 

"[A seca] é uma coisa que não dá lucro a ninguém. Prejudica a agricultura e 

prejudica todos" (carpinteiro, nascido em 1947, 4ª classe, residente na freguesia 

de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel). 
 

Os testemunhos transcritos remetem, de algum modo, para o conceito 

teórico de seca meteorológica, uma vez que a insuficiência de precipitação 

face às necessidades é o indicador privilegiado pelo saber comum para definir 

o fenómeno seca. A este propósito referem-se os trabalhos de Taylor, Stewart 

e Downton (1987; 1988). Embora restritos ao universo socioeconómico dos 

agricultores, aqueles autores evidenciam a importância que os parâmetros 

climáticos assumem nas definições do saber comum de seca. Para os 

agricultores inquiridos seca era definida em termos de escassez de 

precipitação, falta de humidade no solo e redução ou perca das produções 

agrícolas. 

Para além do referido, é ainda de salientar que as definições de seca 

contidas nos testemunhos verbais recolhidos fazem referência a outras 

dimensões. 

Por um lado, aos vários tipos de impactos da ocorrência de situações de 

seca, nomeadamente, impactos económicos ("rendimento que baixa"; "não dá 

lucro"); sociais ("dificuldades"; "prejudica todos"); e ambientais ("terra seca"). 

A este propósito é de referir que, apesar da variedade de impactos, as 

entidades oficiais vocacionadas para a avaliação daquele fenómeno climático 

continuam a confiná-los à dimensão económica. Como, aliás, alguns autores 
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explicitam, a seca só recebe atenção quando se reflecte em consequências 

económicas (Heathcote, 1969; Hubbard, 1993). 

Por outro lado, nas definições de seca do saber comum são de sublinhar 

as referências às características ecológicas e socioeconómicas regionais. 

Para além do explicitar da ruralidade do território, aquelas também dão realce 

à importância que a agricultura, em termos de ocupação do solo, aí detém. 

Estas duas variáveis são, no discurso do saber comum, quase sempre 

ilustradas por referência ao ciclo produtivo agrícola. 

Como se sabe, a seca meteorológica, causa primeira dos outros tipos de 

secas na perspectiva dos impactos nos recursos aquíferos, está directamente 

relacionada com os contributos hídricos de origem pluviométrica. 

Consequentemente, não só afecta de imediato o desenvolvimento do ciclo 

vegetativo das culturas não regadas, como por exemplo, os cereais e as 

pastagens naturais que ainda dominam a agricultura do Baixo Alentejo 

Interior, como as consequências do défice de precipitação no ciclo vegetativo 

daquelas culturas são facilmente percepcionadas pelas marcas visuais que 

deixam na paisagem. A notícia publicada no Diário do Alentejo, baseada nas 

informações do Instituto Nacional de Estatística (INE), intitulada "O estado das 

culturas", e de seguida parcialmente transcrita, é ilustrativa dos aspectos 

enumerados.  
 
"A falta de chuvas, em Abril, impediu um bom ano cerealífero. (…) 

Como é natural, as grandes zonas de sequeiro do Sul do País foram as mais 

afectadas: as cevadas espigaram rapidamente e muitas delas encontram-se já 
amarelecidas e em começo de maturação, mas mal granadas; as aveias não se 
desenvolvem convenientemente e espigaram bastante curtas; os trigos embora 

dum modo geral mais resistentes à secura, também não granaram 
satisfatoriamente e muitos apresentaram a cor cinzenta, própria da falta de 
humidade. (…). 

No Sul, a seca prematura de muitas pastagens e o fraco desenvolvimento de 
outras privou os gados da habitual fartura nesta época do ano. As condições de 
alimentação dos gados não são por enquanto alarmantes mas teme-se que as 

reservas de fenos e de palha não permitam manter os actuais efectivos. (…)"  
(17 Maio de 1965). 
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A(s) seca(s) agrícola(s) 

Como já foi esclarecido, as situações de escassez de água são, do ponto 

de vista científico, diferenciadas entre situações de seca e de défice de água. 

A suportar aquela distinção estão, recorde-se, parâmetros relacionados com a 

dimensão temporal daqueles fenómenos  o respectivo grau de intensidade 

e de duração  e com a dimensão espacial. Esta identificada a partir da 

escala territorial afectada. Porém, do ponto de vista do saber comum aquela 

diferenciação não se revela com significado. Não só a escala territorial 

afectada pelo fenómeno está omissa como os parâmetros da dimensão 

temporal que o caracterizam não merecem referência. Os trabalhos de Taylor, 

Stewart e Downton (1987; 1988) apontam para conclusões muito idênticas às 

encontradas a nível nacional. 
 
"[Seca] é um grande período de tempo sem chover" (agricultor, nascido em 1944 
cultivava, em 2001, 1.500 ha  área regada em 2000: 5 ha, sistema de rega: 

charca e furo  residente na freguesia de Santana de Cambas, concelho de 
Mértola). 
 
"[Seca] é falta de chuva nos momentos próprios, prejudicando a agricultura e, se 
forem períodos muito grandes, prejudicando mesmo as populações porque leva a 
não haver água até para o abastecimento" (agricultor, nascido em 1961, 

licenciado, cultivava 1.600 ha em 2001  área regada em 2000: 480 ha, sistema 
de rega: gravidade e pivô, origem da água: Perímetro Hidroagrícola do Roxo, 
ribeira e charca  residente na freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de 

Aljustrel). 
 

Para além do exposto, é ainda de assinalar a importância e a valorização 

social das características ecológicas e socioeconómicas regionais. A 

referência à "falta de chuva nos momentos próprios", no testemunho acima 

transcrito, é disso ilustrativo. Estes momentos referem-se a várias etapas da 

evolução do ciclo vegetativo dos cereais praganosos, em particular dos mais 

exigentes em recurso hídricos. Consequentemente, mais dependentes da 

ocorrência de precipitação. A este propósito é de recordar as palavras de 

José da Silva Picão sobre o tempo. 
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"Qual é o bom tempo para as searas? Qual o mau? Eis duas perguntas, a que 

dificilmente se responde. (…) 

Por bom tempo, sob o ponto de vista agrícola, considera-se: o que reclamam as 

circunstâncias do momento, o que facilita os amanhos culturais, o que beneficia e 

auxilia as culturas, o que remedeia ou atenua anteriores desmandos atmosféricos, 

danosos e, em última análise, o que parecendo que foi bom, por tal ou qual 

motivo. Quanto ao mau encontra-se, é claro, na razão inversa de tudo isso" 

(Picão, 1983: 348-9). 
 

Apesar da relatividade do significado do (bom) tempo para as searas, é de 

elucidar que os "momentos próprios" referidos na definição verbal de seca 

acima transcrita referem-se às duas principais modalidades da agricultura 

regional, subjacente às quais estão as noções de seca agrícola de sequeiro e 

de seca agrícola de regadio, ou seca de Primavera e de Inverno, respecti-

vamente. Estes dois tipos de seca agrícola foram aliás explicitados em 

testemunhos recolhidos, como se dá a conhecer. 
 
"Nós temos dois tipos de seca. Se chover muito este ano e tivermos a barragem 

[do Roxo] cheia, em termos de culturas de Primavera [de regadio], o ano não é de 

seca para nós. Mas já pode ser de seca para as culturas de sequeiro. Se não 

chove também no Outono nem no Inverno, o ano já passa a ser de seca para nós 

[seca agrícola de sequeiro]" (empregado bancário, nascido em 1953, 11º ano de 

escolaridade, residente na freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de 

Aljustrel). 
 

A grande similitude das consequências práticas da ocorrência dos 

fenómenos teoricamente diferenciados entre défice de água e seca na vida 

agrícola das populações, tal como são apercebidas por estas últimas, é uma 

hipótese de explicação para a sua não destrinça pelo saber comum. Aquelas 

consequências práticas manifestam-se, recorde-se, em "falta de água", 

"prejuízos para todos". Do exposto ressalta que se do ponto de vista teórico 

"há seca e seca" (Margat, 1998: 2), na perspectiva empírica “há seca”. 
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Os astros e a cumplicidade divina 

Sendo o Baixo Alentejo Interior uma região predominantemente rural e 

agrícola  onde o cultivo da terra constitui a principal, ou mesmo única, fonte 

de rendimento, de subsistência e de trabalho para uma parte significativa da 

população e cuja agricultura se baseava, até recentemente (década de 70, do 

século XX), na produção de cereais praganosos, pastagens naturais e 

pecuária extensiva  as condições climáticas assumiam importância crucial 

nas condições de vida daquela população.41 O cenário traçado ajuda a 

compreender que a escassez dos recursos pluviométricos seja ainda 

identificada, recorde-se, como um entrave ao progresso da região, já que esta 

"(…) é uma região agrícola e tudo depende do clima e da água". 

No contexto socioeconómico e ecológico descrito, na ausência de outros 

tipos de conhecimento e de fontes de informação, as populações foram 

procurando  através da leitura e interpretação dos astros, dos elementos do 

clima, em particular o vento, e com apelo à participação divina  indícios, 

sinais, do que o futuro próximo lhes reservaria. Silva Picão, no seu estudo 

sobre a realidade alentejana, centrada no concelho de Elvas, em finais do 

século XIX, dá também a conhecer elementos do “adagiário meteorológico”.42 

Na descrição do regozijo das populações rurais ao verem as ambicionadas 

chuvas, o autor destaca a existência 

 

 

                                                           
41 Embora estivesse previsto no Plano de Rega do Alentejo ou Plano de Valorização do 
Alentejo, marco da política de hidráulica agrícola do II Plano de Fomento (1958-1964), a 
irrigação pela acção directa do Estado de 161.700 ha  no âmbito dos aproveitamentos do 
Mira (14.000 ha); Ardila (15.000 ha); Caia (8 900 ha); Alto Sado (2.000 ha); grupo do Alto 
Alentejo (42.600 ha) e grupo do Baixo Alentejo (79.200 ha)  esta área, não só ficou aquém 
do previsto, como a maior parte entrou em exploração só a partir de 1970. Foi sobretudo a 
partir desta data que os sistemas produtivos tradicionais iniciam os processos de intensificação 
e de diversificação (Baptista, 1993a). 
42 O adagiário meteorológico é o saber meteorológico mais avançado do tempo, até ao período 
em que a meteorologia se autonomiza como sub ciência no quadro geral das ciências, 
contrariando as ficções filosóficas que vinham de trás por via erudita (Alves, 2006: 21-2). De 
notar que o recurso àqueles sinais não é específico do Baixo Alentejo Interior, mas estende-se 
à totalidade do território nacional (Alves, 2006). 
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"(…) dos assistentes menos entusiastas e mais perscrutadores, [que] deixam de 
falar para sondarem os astros e o vento, com receio que a rega seja passageira 
(…). Saem pois fora, molham-se por gosto, levantam a viseira, investigam do que 

vai lá por cima, reparam se bate do travessio, do pego ou do suão e, por último, 
recolhem às moradias, de juízo formado sobre o que está para vir (…). O lavrador 
não pensa noutra coisa. Sonha com o tempo, (…) sonda os astros (…), espreita o 

pôr-do-sol (…) e, por último, apela para Deus, em recurso supremo, como crente 
que é …" (Picão, 1983: 350-1). 
 

Como de seguida se procura dar a conhecer, o objectivo daquelas práticas 

sociais era, e em certos casos ainda é, sobretudo, identificar regularidades, 

codificar, ritualizar. E não propriamente prever para precaver e, deste modo, 

evitar ou minorar as perdas/custos económicos agrícolas, resultantes da 

ocorrência de seca. Simultaneamente, através daquelas práticas, os sujeitos 

sociais que as praticavam, e ainda praticam, exprimiam "(…) o desejo 

permanente do homem em aceder aos planos escondidos (…) da sua 

existência, tanto individual como colectiva, e deste modo conseguir penetrar 

(…) no segredo duma causalidade, feliz ou infeliz, que governasse, sem o seu 

consentimento, a sua vida e lhe imprimisse, na sua ausência de consulta 

destas 'pré-ciências', o carácter de um destino" (Combourieu, 1990: 69). 
 

"Sim, há pessoas como eu que fazem experiências e (…) sabem se os meses de 

Inverno são mais ou menos chuvosos. Há uma certa margem de erro, mas 
também há uma certa margem de certeza. Na noite de S. João faziam, e ainda se 
faz, uma fogueira e numa tábua de tender [o pão] faziam-se doze moitanitos de sal 

e marcavam-se os meses. Depois passava-se com a tábua pela fogueira nove 
vezes. Punham a tábua ao relento, à noite, e no outro dia de manhã iam ver. 
Conforme o moitanito que, correspondia a cada mês, estava mais derreado chovia 

mais nesse mês. 
Há outra tradição que é com o tempo que faz do S. João ao S. Pedro, esses cinco 
dias …. Mas eu não sei como é. 

Depois, em Agosto, há outra experiência que se chamam as canículas. 
É assim: o primeiro dia de Agosto pertence ao mês de Agosto; o dia dois 
corresponde ao mês de Janeiro do próximo ano; e assim sucessivamente até 

chegar ao dia treze, que foi o mês de Dezembro; dia catorze conta mais um dia 
para Agosto; e no dia quinze começa a contar outra vez, começa Janeiro outra 
vez. São duas canículas: as segundas desmancham as primeiras. 
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Se as primeiras acusam pouca água mas as segundas já acusam mais, já chove 

mais. Em parte tem uma certa lógica porque no mês de Agosto o tempo é 

totalmente diferente do que é em Julho! Na primeira quinzena de Agosto o tempo 

varia, há dias quentes, outros menos quentes, tem influência com as canículas. 

(…)" (agricultor, nascido em 1948, 4ª classe, cultivava, em 2001, 768 ha de 

sequeiro, residente na freguesia de Santana de Cambas, concelho de Mértola). 
 

"Usa-se a fazer, na noite de S. João (…).43 

Há outras pessoas que vêem [se e quando vai chover] pelo tempo que faz no dia 

da Santa Luzia [12 de Dezembro] ao dia de Natal; cada dia representa um mês. 

[Também] há ditos, 'círculo na lua, água na rua'; se há dois sóis (o sol e depois um 

círculo maior à volta que parece outro sol) diz-se que chove. [Quando] o céu [está] 
às escaminhas, à noite, também é sinal de chuva" (agricultor, nascido em 1944,  

4ª classe, cultivava, em 2001, 1.500 ha de sequeiro, residente na freguesia de 

Santana de Cambas, concelho de Mértola). 
 
"Eu, como agricultor, quando eu tiro a ‘experiência’ não é agora [mês de Maio, 

data de realização da entrevista], é lá mais para diante e no campo. Agora ainda 

não posso dizer nada. Este ano [2000] não falhei por muito. Disse sempre que ia 

chover uma outonada, mas também não me lembrava que chovesse assim tanto, 

tudo pegado! … (…). 

Eu vejo mais é pelas experiências das luas e do tempo. É assim: na manhã de  

S. João há aí uma ‘experiência’. Depende dos ventos, conforme esteja de um lado 

ou de outro. 

Há outra que é no dia 2 de Fevereiro, que é o dia das Candelárias [Nossa 

Senhora das Candeias], o dia de quarentena de S. Mamede. Se o vento estiver a 

vir de baixo são quarenta dias pegados, agora se o tempo estiver assim de chuva 

já sabemos que a Primavera vai ser boa. (…)” (agricultor, nascido em 1948, 

cultivava, em 2001, 423 ha de sequeiro, residente na freguesia de Santana de 

Cambas, concelho de Mértola). 
 

De reter a data de 2 de Fevereiro, frequentemente referida. Neste dia que 

corresponde, de acordo com o calendário litúrgico da população, ao da Nossa 

Senhora das Candeias é possível prever o ritmo das chuvas.44 

                                                           
43 Descrição dos moitanitos idêntica à do testemunho anterior. 
44 Sobre a crença divinatória na Senhora das Candeias em Portugal, e noutros países 
europeus, ver Alves (2006: 75-6). 
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“Este dia, a gente diz que é dia de experiência. A gente diz e vê! ‘Se Ela [Nossa 

Senhora das Candeias] rir [se faz sol] a chuva está para vir, se Ela chora [se 

chove] a chuva vai embora’. Se chora é mau, porque já não chove na Primavera”. 
 

“Fazer moitanitos”, “fazer canículas”, observar “os ventos e os círculos dos astros” 

são, afinal, formas de “arremedar” o tempo. “A arremeda do tempo é a ‘técnica’ 

mais utilizada para responder à tentação de adivinhar o comportamento futuro da 

atmosfera” (Alves, 2006: 75). 

Através das práticas descritas, o homem encara, apreende, o cosmos não como 

uma coisa dissociada de si próprio e da sua sociedade, mas antes como "(…) um 

parceiro fiel que interfere quotidianamente nas suas ocupações. [Deste modo] 

passa-se de um cosmos consciente para um cosmos vivido e desdobrado nas 

atitudes, nos gestos e nas palavras da sociedade" (Joubert, 1990: 146). 
 

No âmbito da realidade social sob análise este cosmos não se limita à 

natureza abiótica, a qual surge, quase sempre, enformada pelo divino e, na 

maior parte das vezes, com apelos ao mágico. Como se dá a conhecer, 

aquele cosmos abarca ainda a dimensão biológica. 
 
"Eu também vejo pelas vespas, quando fazem os vespeiros nas lavradas. Se 

fazem dentro do rego já sabemos que vai ser um ano mau, se elas fizerem em 

cima vai ser um ano bom. 

Outras vezes é pelos animais, as ovelhas, no campo. Quando elas começam a 

andar muito brandas, de manhã, quer dizer que vem chuva. Agora quando elas 

andam rijas, quer dizer que vem aí vento" (agricultor, nascido em 1948, residente 

na freguesia de Santana de Cambas, concelho de Mértola). 
 

No momento presente são já poucos os que conhecem, e ainda menos os 

que aderem, às referidas práticas. Esta constatação é válida não só para os 

que exercem uma actividade económica não agrícola mas também para a 

maioria dos chefes de exploração, incluindo os que continuam muito 

dependentes dos recursos pluviométricos, nomeadamente os residentes na 

Margem Esquerda do Guadiana (Rodrigo e Matos, 2001a). A explicação e a 

causalidade dos fenómenos físicos e climáticos são agora procuradas noutros 

tipos de fontes de informação e de conhecimentos. Respectivamente, nos 
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meios de comunicação de fácil acesso à maioria da população, os noticiários 

televisivos em particular, e nos princípios científicos baseados nos funda-

mentos da razão e da racionalidade dos factos e respectivas causalidades e 

consequências. Estes últimos ainda restritos à maior parte dos residentes no 

Baixo Alentejo Interior, como se verá mais adiante na segunda parte do 

trabalho. 

Apesar das reformulações dos conteúdos do saber comum e das 

consequentes alterações nas respectivas matrizes de conhecimento importa 

salientar dois aspectos. Em primeiro lugar, a existência das práticas descritas 

supõe, da parte dos agentes sociais que as praticam, a adesão a sistemas de 

pensamento e de crenças e ainda a representações sociais vulgarmente 

designadas pelas ciências sociais como mágico-religiosas. 

Em segundo lugar, ressalta claro que as práticas sociais descritas 

integram a memória colectiva de um grupo. No referencial espacial e temporal 

sob análise, este grupo é, para além de socioeconómico, identitário. Possui 

reduzida expressão numérica, é constituído por chefes de exploração com 

idades superiores a 50 anos e residentes, sobretudo, na Margem Esquerda 

do Guadiana. A propósito do referido, são aqui de recordar os trabalhos 

identificados com a sociologia da memória e realizados por Halbwachs (1968; 

1996; Namer, 2000). Como este autor sublinha, "(…) não existe memória 

universal. Toda a memória colectiva tem por suporte um grupo limitado no 

espaço e no tempo" (Halbwachs, 1968: 75). 

 

DaDaDaDa    "falta"falta"falta"falta    dededede    chuva(s)"chuva(s)"chuva(s)"chuva(s)"    àààà    "seca":"seca":"seca":"seca":    entreentreentreentre    aaaa    realidaderealidaderealidaderealidade    eeee    a construção a construção a construção a construção 

social de uma situaçãosocial de uma situaçãosocial de uma situaçãosocial de uma situação    

Procurando analisar como a imprensa escrita foi identificando e contextua-

lizando o fenómeno seca e, através destas duas vertentes, contribuiu para a 

formação da opinião pública procedeu-se à consulta do periódico regional, 
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com maior divulgação, o Diário do Alentejo.45 A consulta abrangeu os anos 

compreendidos entre o início desta publicação (1932) e o ano de 1995. 

Na pesquisa dos conteúdos dos relatos informativos foram identificadas e 

analisadas todas as notícias centradas em torno dos recursos hídricos e 

pluviométricos. Concretamente, a totalidade dos artigos que versavam 

situações de excesso de precipitação (inundações, cheias, temporais); de 

escassez de água e de ocorrências extremas de ausência de pluviosidade 

(seca). A análise que se segue baseia-se nestas três categorias de conteúdo. 

Uma vez que ao longo do trabalho o referido periódico será retomado 

esclarece-se, desde já, que foram também classificadas e contextualizadas as 

notícias que se debruçaram sobre temas relacionados com aquelas 

categorias. Nomeadamente, consequências das três situações acima enume-

radas e respectivas causas; medidas a tomar, tendo em vista minorar ou 

ultrapassar tais consequências; comportamentos sociais  privados e de 

entidades da Administração Pública, por exemplo, Ministérios e Autarquias  

relacionados com os usos da água; qualidade dos recursos hídricos e fontes 

de poluição e, por fim, a ocorrência de conflitos em torno de usos da água por 

parte de diferentes sectores de actividade económica.46 

 

Diário do Alentejo (1932-1995) 

Ao longo de sessenta e três anos (1932-1995) foram publicadas cento e 

quinze notícias relacionadas com os recursos hídricos e pluviométricos, 

segundo as três categorias de conteúdo acima especificadas. A análise dos 

                                                           
45 O jornal Diário do Alentejo, sediado em Beja, remonta a 1932. Com periodicidade diária 
desde esta data, a sua publicação foi suspensa a partir de 1 de Setembro de 1975, devido à 
crise financeira da empresa, depois retomada a 16 de Fevereiro de 1978, e de novo suspensa 
a partir de 16 de Janeiro de 1980. Entre esta data e a de 25 de Abril de 1982 foram publicados 
unicamente seis números (6 Fevereiro 1980; 12 Junho 1980; 5 Dezembro 1980; 25 de Abril 
1981; 19 Outubro 1981; 7 Fevereiro 1982) de forma a garantir a protecção do respectivo título 
de propriedade. A partir de 4 de Maio de 1982 a edição do jornal é retomada, mantendo-se 
sem interrupção e com periodicidade semanal até 1995. 
46 Os esclarecimentos até agora apresentados, relativos ao tratamento e análise de conteúdos 
publicados pelo periódico regional referenciado, são igualmente válidos sempre que, ao longo 
do texto, outros relatos retirados desta fonte secundária forem matéria de reflexão.  
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textos identifica o ano de 1974 como um marco temporal no que respeita, 

quer à frequência daquelas categorias, quer à orientação dos conteúdos 

noticiosos. Estes aspectos serão considerados na exposição que se segue. 

Antes, porém, é de notar que o período temporal compreendido entre 1932 

e 1995 abarca dois momentos da história recente do país. Nesta, 1974 é um 

ano de referência. No que respeita ao tema sob análise, aquela data marca o 

fim da censura e o início da liberdade de expressão em Portugal. A mudança 

referida estará, por certo, reflectida nos conteúdos publicados pelo periódico 

regional Diário do Alentejo, e analisados ao longo deste trabalho. 

 

A "falta de chuva(s)" (1932 a 1973): uma característica do clima da região 

Entre 1932 e 1973 (quarenta e um anos) foram identificados quarenta e 

sete textos noticiosos que versavam situações de precipitação, escassez de 

água e ocorrências extremas de ausência de pluviosidade (seca). Ou seja, 

41% do total da informação sobre aquelas matérias publicada ao longo de 

sessenta e três anos (1932-1995). 

Do conteúdo das notícias analisadas ressaltam aspectos que merecem ser 

comentados e, sempre que relevantes, ilustrados.47 

Em primeiro lugar, o vocábulo seca nunca é utilizado em título, e só por 

uma vez é referido no corpo da notícia. Em vez dele são adoptados os 

substantivos chuva ou chuvas e, pontualmente, estiagem. Por exemplo, 

"Chegou a chuva" (8 Março 1934); "Bendita seja a chuva" (6 Novembro 1934); 

"Falta de chuvas" (1 Novembro 1935); "Foi-se a chuva" (28 Novembro 1935); 

"Graças a Deus já chove" (25 Fevereiro 1944); "A estiagem esgotou uma 

fonte que não secava há 75 anos"  concretamente, a Fonte dos Bicos 

localizada em Borba  (3 Agosto 1945); "A escassez de chuva continua a 

fazer sentir os seus efeitos" (17 Setembro 1945); "Choveu hoje e os 

lavradores estão muito contentes" (26 Março 1948); "A desejada chuva …"  

                                                           
47 Idêntico procedimento será adoptado sempre que seja adoptada este tipo de análise e a 
referida fonte de informação secundária. 



AS SECAS: CONTEXTOS, ATITUDES E COMPORTAMENTOS BAIXO ALENTEJO INTERIOR (1932-1995) 

 

 

_____________________________________________________________________ 75 

(8 Março 1949); "A falta de chuva é uma grande ameaça para a lavoura 

regional" (12 Abril 1949); "Chuva desejada" (18 Novembro 1949); "As fainas 

cerealíferas atrasadas por falta de chuva" (7 Janeiro 1972); "Chuva: mais vale 

tarde …" (26 Abril 1973). 

Os conteúdos das notícias cujos títulos se enunciaram e que dão conta da 

ausência, mais ou menos prolongada, de precipitação ou registam o seu 

surgimento, não são nem alarmantes nem contêm a riqueza de detalhes que, 

regra geral, são utilizados para ilustrar a violência de ocorrências extremas de 

excesso de pluviosidade, como as registadas no período compreendido entre 

1934 e 1941. A ilustrar o referido estão as notícias intituladas "Trovoadas"  

(18 Maio 1934); "Água a potes" (10 Abril 1934); "Uma grande trovoada em 

Évora" (28 Julho 1934); "Temporais" (20 Dezembro 1934); "Inverno triste"  

(1 Fevereiro 1936); "Consequências do mau tempo", entenda-se, “chuvadas 

que não param de cair (…)", (21 Fevereiro 1936); "O tempo", concretamente, 

"(…) basta de chuva e tempestades", (7 Março 1936); "Águas de Abril"  

(15 Abril 1936); "O mau tempo: parte da cidade de Portalegre está inundada" 

(24 Janeiro 1941); "Agora a chuva", leia-se, "torrencial", (25 Janeiro 1941);  

"O temporal"  notícia da edição de 17 Fevereiro de 1941 que ocupa a 

totalidade da primeira página e descreve os prejuízos causados pela 

"tempestade que assolou a cidade de Beja, que pelas suas consequências 

verdadeiramente catastróficas, merece registo especial na colecção deste 

diário (…)". 

A frequência de noticioso sobre a falta de chuva(s) é mais acentuada em 

dois momentos: 1934-37 e 1944-49. Este facto encontra explicação na 

ocorrência de secas não só à escala regional, mas também nacional. 

Com efeito, Cunha (1982) identifica, para o espaço temporal sob análise 

(1932-1973), quatro períodos secos que se prolongaram por dois anos 

hidrológicos (1943/45; 1948/50; 1956/58 e 1966/68), três períodos de um ano 

(1937/38; 1941/42 e 1964/65) e dois que se prolongaram por três anos 

(1932/35 e 1952/55). Embora a espacialidade ou escala territorial da seca não 

permita, como antes se esclareceu, extrapolar a informação referida, de 



PARTE I | Capítulo 2 

 

76 ______________________________________________________________________

âmbito nacional, ao Baixo Alentejo Interior é, no entanto, possível precisar 

alguns aspectos. 

Para além de no ano hidrológico de 1944/45 a ausência de precipitação ter 

afectado a totalidade (100%) do território nacional "(…) o que correspondeu 

efectivamente a uma situação de seca acentuada” (Cunha, 1982: 68), a 

consulta de outras fontes secundárias (Morais, 2000a, 2000b; Rosário, 1998, 

1999) esclarece sobre a ocorrência de secas que afectaram a totalidade, ou 

parte, da região do Baixo Alentejo Interior noutros anos hidrológicos. 

Refira-se, a título ilustrativo, o ano de 1964/65 marcado pela ocorrência de 

uma seca meteorológica e de uma seca agrícola de sequeiro, as quais 

afectaram a totalidade do distrito de Beja, e também o ano hidrológico de 

1969/70 em que ocorreu uma seca agrícola de sequeiro com idêntica 

repercussão territorial. De referir ainda os anos hidrológicos de 1943/44; 

1948/49; 1952/53; 1956/57; 1957/58; 1966/67 e 1973/74 classificados como 

anos de seca, segundo os critérios do conceito de seca meteorológica. 

Também nestas datas, a ausência de precipitação assolou todo o distrito de 

Beja. São de recordar, por fim, as múltiplas ocorrências de seca agrícola de 

sequeiro, registadas na quase totalidade dos anos hidrológicos compreen-

didos entre 1932 e 1973, que afectaram manchas territoriais localizadas no 

Baixo Alentejo Interior (Rodrigo e Matos, 2001a).48 

Em suma, apesar das múltiplas ocorrências de secas na região, ao longo 

do período sob análise, é de sublinhar que estas não mereceram a atenção 

do Diário do Alentejo. 

O corpo das notícias sobre a falta de chuva(s) faz sempre referência, 

explícita, às consequências negativas da ocorrência de tais situações no 

funcionamento da principal actividade económica da região, a agricultura. Na 

notícia intitulada "Foi-se a chuva", pode ler-se: 

                                                           
48 O registo das ocorrências das secas meteorológicas, secas agrícolas de sequeiro e secas 
agrícolas de regadio por ano hidrológico para o período entre 1941/42 e 1995/96 e para as 
unidades territoriais referentes ao distrito de Beja, bacia hidrográfica do Guadiana e bacia 
Hidrográfica do Sado consta do Anexo 10 do trabalho de Rodrigo e Matos (2001a). 
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"(…) Mas nós começámos a escrever sobre a chuva e derivámos, sem querer, 
para a cultura do trigo. É que este problema anda tão intimamente ligado aos 
alentejanos  sejam ou não lavradores  que a gente sem querer vai cair nele. 

(…)" (28 Novembro 1935). 
 

Apesar da relevância que o cultivo da terra então assumia para a 

população, em termos de rendimento, de subsistência e de trabalho, é de 

sublinhar que as descrições das situações de escassez e ausência de 

precipitação não são nem alarmistas, nem marcadas pelo dramatismo como 

sucede no período posterior a 1973. Pelo contrário, são relatadas como 

fazendo parte integrante das particularidades climáticas regionais, mesmo em 

anos claramente marcados por seca meteorológica segundo a definição 

científica do fenómeno. 

Com efeito, embora no período entre 1932 e 1973 a seca tenha 

acompanhado de perto e com regularidade a vida das populações da região, 

o conteúdo das notícias publicadas desdramatiza, por completo, a vivência 

próxima com aquele fenómeno. Nomeadamente, quer negando a existência 

de falta de água, quer explicando que a frequência da ocorrência de tais 

situações é uma característica natural e intrínseca do clima da região. Quer, 

por fim, dando a conhecer as vantagens dos sistemas produtivos agrícolas 

então praticados, dada a sua adaptação e sintonia, não só com as 

especificidades climáticas, mas também com os ecossistemas regionais. As 

transcrições que se seguem, de extractos de notícias publicadas, procuram 

ilustrar os aspectos assinalados. 

O texto "A terra de sêde", da responsabilidade de Cláudio Negro, 

esclarece que a falta de água não só está longe de ser apanágio exclusivo do 

Alentejo, como a associação desta característica climática à região é abusiva. 
 
"'Arde-se de sêde no Alentejo'. Isto lê-se muitas vezes. Arde-se de sêde no 
Alentejo como se arde em sêde em toda a parte, quando o calor nos crèsta a 
epiderme e estamos longe da agua. Sêde sofre-se em qualquer lugar. 

Tudo depende das condições em que se está. 

Todavia, o Alentejo que é acusado injustamente de tanta coisa má, não tem falta 

de agua. 
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Em toda a parte, por esses largas campinas, ou abruptas serranias, onde ha alma 

e ha vida, onde o homem fez casa e se mantem, não falta agua. 

Falta sem dúvida, para o viandante, que esbraseado de calor necessita sedentar-

se e não encontra ali á mão, à beira do caminho, na primeira ocasião que lhe 

apeteça beber (…). 

No Alentejo não falta a agua nem ha sêde. (…) 

Todos teem os seus bebedoiros, alimentados pelos respectivos poços, ou ribeiros 

onde se satisfazem. 

É portanto um erro, (…), dizer-se que o Alentejo é a terra da sêde. 

É uma lenda igual às muitas que correm mundo (…). 

Terra de sêde, (…), como todas onde a agua não salta do solo em borbotões, 

límpida, clara, fertilizante (…). 

Mas não é terra de sêde para os seus naturais e para quem de perto conheça a 

província. 

Próximo de cada casal ha um ou mais póços e herdades ha onde se encontram 

também em outros pontos, para alimento dos gados. 

Sem dúvida que ao Alentejo faz falta a agua, e tanto que desde ha muitos anos se 

fala na sua irrigação (…). É certo que nos faz falta agua em muitos pontos, não 

para beber, mas para auxiliar as sementes a germinar e desenvolverem-se mais 

do que actualmente. (…). 

Mas não falta agua para beber.(…) Agua encontra-se em toda a parte; a questão è 

procurá-la. (…) 

Repelimos, portanto, para o Alentejo, o epiteto de terra de sêde, como repelimos o 

de terra de charneca, dos incultos e dos malfeitores" (17 Fevereiro 1933). 
 

Naturalmente nem todos os testemunhos partilhavam o entusiasmo de 

Cláudio Negro. Outros, mais apegados à realidade, davam a conhecer que 
 

"O ano de 1934 apresentou-se mal, tudo indicando que nos trará muita miséria e 

muita desgraça. (…) A falta de agua e os frios rigorosos soprados por um vento 

forte, estragaram quasi todas as sementeiras. (…) Os gados, por falta de 

pastagens mirram-se á fome, tendo já morrido muito. (…) Mas chegou a chuva. 

(…)" ("Chegou a chuva", 8 Março 1934). 
 

A irregularidade pluviométrica intra anual, característica do clima da região, 

é um outro aspecto que merecia registo e, com este, o apelo à resignação por 

parte dos seus habitantes. 
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"(…) O Inverno passou quasi que sem deitar pinga d'agua. Chegada a Primavera 

foi o que se viu. 

Começou a chover de tal forma, que temos a impressão de estarmos em pleno 

Inverno. 

A chuva parece ser já de mais (…). A chuva vem quando vem e ha que a receber a 

agradecê-la (…)" ("Água a potes", 10 Abril 1934). 
 

Os conteúdos dos textos sobre as características climáticas regionais 

recorrem, frequentemente, aos sistemas de produção agrícola praticados. 

Deste modo, ao mesmo tempo que esclarecem a opinião pública sobre a 

simbiose entre estes últimos e aquelas características, disseminam a ideia de 

coerência e de reciprocidade entre os sistemas social e ecológico regional. A 

ilustrar o referido está, por exemplo, o texto "O ano agrícola" da responsa-

bilidade do Agrónomo Mira Galvão. Segundo este,  
 

"(…) É curioso notar que sendo a principal região cerealífera do nosso país, o 

Baixo Alentejo, de clima sub-árido, isto é, de escassas chuvas, os anos de 

melhores produções agrícolas sejam aqueles em que chove menos, em volta dos 

500 milímetros anuais ou daí para baixo. (…)" (30 Abril 1940). 
 

Também o Engenheiro Mariano Feio, em texto publicado na edição de  

6/7 de Dezembro de 1970 com o título "Outono seco  sementeira grande", 

descreve que 
 
"O Outono que está a correr tem sido excepcionalmente seco. (…) Desde que há 

registos em Beja (1897-1898) só se conheceu um ano mais seco: foi o de 1917-18 

em que no total dos três meses referidos [Setembro, Outubro e Novembro] só 

caíram 11,0 mm; e foi um ano excelente, de que ainda se lembram muitas 

pessoas antigas. Em compensação tem havido anos de chuvas extraordinárias, 

por exemplo em 1907-08 (…) e em 1960-61, (…). 

Sabe-se que os anos secos são os melhores para a cultura dos cereais, pois o 

excesso de água no período outono-invernal, digamos de Setembro a Fevereiro, é 

o factor que mais prejudica as culturas. (…) Todas as considerações que ficam 

atrás aplicam-se às chamadas 'terras galegas', que são afinal todas menos as de 

'barro'. Nestas, a diferença de produção entre os anos chuvosos e os anos secos 

é relativamente pequena. O facto de um ano começar seco está longe de 
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constituir a certeza de um ano bom (…). Por exemplo, 1958-59 também começou 

muito seco (…) [e] acabou por ser médio. Muito pior foi o de 1935-36 (…). 

Mas quem aceita ser lavrador de cereais, aceita correr grandes riscos. Entrar num 

jogo em que em média só acerta uma vez em cada três. (…)" 
 

Apesar do desapego às emoções com que as situações de carência de 

recursos pluviométricos são relatadas, é de sublinhar que a possibilidade de 

intervenção humana no ciclo da água também consta do acervo noticioso do 

Diário do Alentejo, no período temporal sob análise. Sem esquecer o tema da 

artificialização do ciclo hidrológico  concretamente, nos textos intitulados 

"Chuva artificial" (13 Março 1934); "Chuva dirigida" (15 Março 1944); "Ciência 

e técnica: os fabricantes de chuva" (1 Outubro 1953); "O problema de sempre: 

a chuva artificial" (25 de Setembro 1964)  a maioria das notícias relativas à 

referida intervenção humana centram-se na hidráulica agrícola. 

Os relatos sobre esta matéria são pouco numerosos. Ao longo do período 

compreendido entre 1932 e 1995 somente dezoito notícias se debruçaram 

sobre ela, tendo-se concentrado (83%) entre 1932 e 1973. Os textos 

publicados privilegiam dois temas: a necessidade de construir infraestruturas 

de rega e a de conversão das técnicas de cultivo praticadas pelos agricultores 

alentejanos. O tema referido em primeiro lugar é abordado logo em 1933, sob 

o título "Hidráulica Agrícola" (22 Fevereiro 1933), e dá a conhecer as 

vantagens deste tipo de obras não só para a agricultura mas também para a 

melhoria das 
 
"(…) condições de salubridade das diversas regiões pela extinção de pântanos, 

criadores dos anoféles, mosquitos que transmitem as febres. (…)". 
 

Os textos em torno do tema da irrigação do Alentejo concentram-se nos 

anos de 1933 e 1934. Este facto não foi certamente alheio à criação da Junta 

Autónoma das Obras de Hidráulica Agrícola (1930). De acordo com Fernando 

Oliveira Baptista, aquela foi "(…) a primeira medida relevante tomada pelo 

regime oriundo de 28 de Maio [relativamente à hidráulica agrícola, no plano 

do aparelho de Estado]" (Baptista, 1993a: 69). 
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A importância que a imprensa escrita atribuía ao regadio extrapolava os 

interesses da região, 
 
"(…) A irrigação do Alentejo servirá para diminuir a nossa importação, evitando a 

saída de oiro, servindo largamente a economia nacional! (…)" ("Matando a sede", 

15 Julho 1933). 
 

Naquela imprensa confrontava-se ainda a inércia nacional, no que refere à 

tomada de decisão relativamente à irrigação do Alentejo, com as motivações 

e as acções que animavam outras realidades sociais, como a França e, em 

particular, a Espanha. Os receios sobre as consequências negativas do 

aproveitamento, além fronteiras, das águas do Guadiana mereciam também 

algum destaque. Por exemplo, a 17 de Março de 1933, o Diário do Alentejo 

informava que 
 
"(…) o 'Diário de Lisboa' referiu-se aos grandes trabalhos de hidráulica agrícola que 

os nossos visinhos espanhois estão executando, desviando o curso do rio 

Guadiana e retirando do seu caudal muitos milhões de metros cubicos de água. 

(…)". 
 

Volvidos, vinte e três anos, idênticos receios são de novo reiterados. 

Referindo-se ao "Plano de Badajoz", o texto intitulado "O Alentejo ameaçado 

pelas barragens de Espanha" esclarecia que  
 

"(…) Quando todo este Plano estiver executado, as águas do Guadiana ficarão 

retidas em Espanha, e então a parte do rio que pertence a Portugal secaria 

irremediavelmente, se não fossem os afluentes que existem em território 

português. Mesmo assim, o caudal do rio diminuirá, e toda a região do Alentejo 

banhada pelas águas sofrerá as consequências. (…)" (18 Junho 1958). 
 

Apesar do entusiasmo que alguns dos textos transmitiam sobre a 

importância e a necessidade da irrigação das terras alentejanas, da leitura do 

acervo noticioso sobre o tema sobressai a passividade, ou mesmo a 

indiferença, se não mesmo o desinteresse, dos proprietários fundiários da 

região. Como o Agrónomo João de Sena Cabral descrevia, 
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"Há quase 7 meses que não chove em muitas regiões do Alentejo. As 

consequências desta enorme estiagem estão patentes; (…). Isto sucede muitos 

anos, pois a irregularidade das chuvas é uma das características do nosso clima. 

(…) Há remédio para tão grande mal? Não há em absoluto dada a forma rotineira 

como continuamos na maioria dos casos a explorar as nossas propriedades. 

Eu sei que há algumas excepções, mas tão poucas em relação à totalidade que se 

apontam uma aqui, outra já a muitos quilómetros de distância. (…)" ("Barragens", 

15 Outubro 1954). 
 

Passados quatro anos, o mesmo autor constatava de novo que 
 

"Muitos lavradores desconhecem o enorme papel que a água desempenha na 

agricultura e, por isso, o entusiasmo é pouco quando se lhe fala em barragens 

destinadas à rega dos terrenos. (…) Atribuo esta indiferença ao desconhecimento 

das vantagens da cultura regada, o que não admira pois quase só têm visto 

empregar a água na cultura do arroz e em pequenas hortas para fartura da casa do 

lavrador e pouco mais. (…)" (" A água nas agriculturas", 28 Julho 1958). 
 

Das notícias sobre o regadio, publicadas à época, ressalta um contraste 

evidente entre o estado de espírito, esvaziado de vontade, dos potenciais 

regantes do Baixo Alentejo e o entusiasmo colocado na construção das obras 

de rega. Concretamente, as que descrevem, com detalhe, o Plano de Rega 

do Alentejo, marco histórico da segunda fase da política agrícola do Estado 

Novo (Baptista, 1993a). Neste âmbito, dão-se a conhecer as primeiras linhas 

da extensa notícia publicada, em dois dias consecutivos (Diário do Alentejo, 

18 e 19 Novembro 1958). 

Sob o título "O que é o Plano de Rega do Alentejo" Mariano Feio, na 

qualidade de Director da Federação dos Grémios da Lavoura do Baixo 

Alentejo, afirmava que 
 
"A lavoura certamente terá interesse em conhecer as linhas gerais deste 

importantíssimo plano da Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos, que, uma vez 

realizado, levará água a mais de 160 000 ha (1/10 da superfície agrícola da 

província) e colocará necessariamente problemas de difícil solução a tantos de 

nós, lavradores. (…)". 
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A suportar a inércia face ao regadio, e a relacionada falta de iniciativa para 

o investimento, está a racionalidade económica que pauta(va) as decisões 

destes proprietários fundiários, bem como as características particulares do 

sistema do latifúndio que dominava a região. São, aliás, estes elementos 

estruturantes da decisão individual que também explicam comportamentos 

semelhantes adoptados pelos grandes proprietários do sul de Espanha. 

Quando um programa de irrigação foi levado a cabo pelo Estado, o Governo 

de Franco viu-se obrigado a efectuar, por sua conta, as obras secundárias 

necessárias dado que “os proprietários não se deram ao incómodo de trazer a 

água dos canais principais até aos seus campos” (Fernandes, 2006: 48). 

Por fim, da análise dos conteúdos publicados pelo Diário do Alentejo, no 

período sob análise (1932 a 1973), é de destacar a muito reduzida referência 

atribuída às dificuldades de ordem doméstica resultantes da escassez ou 

ausência de pluviosidade. De notar, porém, uma alteração, ainda que ténue. 

Com efeito, com excepção de três notícias datadas das décadas de 30 e 

60, do século passado  "O problema da água" (2 Agosto 1935); "A água" 

(25 Setembro 1935) e "O grave problema da falta de água" (24 Julho 1967) 

, entre 1970 e 1973 a totalidade das notícias que versaram os recursos 

hídricos e pluviométricos passam a contextualizar as dificuldades que a 

escassez dos mesmos colocavam aos consumos domésticos. Para além 

desta, a questão do abastecimento de água ao domicílio começa também a 

concentrar as atenções jornalísticas, tendências que se irão acentuar nas 

décadas seguintes como se verá de seguida. 

 

A "seca" (1974 a 1995): um acidente potencial 

Das notícias publicadas entre 1974 e 1995, cujo conteúdo versava, 

sublinhe-se, os recursos hídricos e pluviométricos, são de destacar três 

aspectos. 

Em primeiro lugar, a grande frequência de publicação daquele tipo de 

relatos. De facto, durante aqueles vinte anos foram recenseados sessenta e 

oito textos, todos relacionados com as categorias de conteúdo: situações de 
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escassez de água e de ocorrências extremas de ausência de precipitação 

(seca). Por outras palavras, durante um terço do total dos anos considerados 

na análise (1932-1995) foram publicadas mais de metade (59%) das notícias 

que versavam as referidas categorias. De notar também a dimensão dos 

artigos jornalísticos, cuja mancha ocupa, na maior parte das vezes, a 

extensão de uma página completa. Estas duas particularidades contrastam, 

recorde-se, com as identificadas no período temporal antes analisado. 

Em segundo lugar é de destacar o tom dramático e alarmista da maioria 

dos títulos e conteúdos noticiosos. "Agricultura: Alentejo teve (em 1974) a 

maior seca dos últimos vinte anos" (16 Maio 1975); "Falta de água nas 

barragens  reservas fracas no Alentejo" (27 Maio 1975); "Seca prolongada 

ameaça as pastagens de sequeiro" (11 Agosto 1975); "Borba tem falta de 

água pela primeira vez na história" (19 Agosto 1983); "A seca trouxe Basílio 

Horta a Beja: 'Que Deus Nosso Senhor nos ajude a todos' …" (22 Abril 1983); 

"Água: Câmaras consideram situação catastrófica" (edição de 24 a 30 Junho 

1983); "Titular do MAI [Ministério da Administração Interna] em Évora e Beja: 

Governo vai finalmente tomar medidas contra a seca?" (9-15 Setembro 1983); 

"Crise de seca: A situação pode tornar-se grave" (14 Fevereiro 1992);  

"FENCA [Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Produção]: 

Sementeiras Outono/Inverno estão perdidas" (13 Março 1992); "A seca"  

(20 Março 1992); "Abastecimento de água: situação tende a agravar-se [em 

Serpa]" (10 Julho 1992); "Ardila: água não corre" (1 Janeiro 1993); "No distrito 

de Beja abastecimento público sofre com a seca" (10 Setembro 1993). Estes 

são apenas alguns exemplos. 

Dos títulos mencionados ressalta o uso frequente do vocábulo seca, o que 

não sucedia com os dos artigos recenseados no período anterior e, note-se, 

abusivamente utilizado se se tomar como referencial o conceito de seca 

meteorológica. Na realidade, de acordo com a informação disponível, foram 

registadas secas meteorológicas e secas agrícolas de sequeiro em vários 

anos hidrológicos. Mesmo considerando as que afectaram a totalidade do 

distrito de Beja  as quais ocorreram nos anos de 1976/77, seca agrícola de 
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sequeiro, e de 1974/75; 1980/81; 1982/83; 1991/92; 1992/93 e 1994/95, 

secas meteorológicas , sucede que dos textos publicados não ressaltam os 

distintos graus de severidade/intensidade das mesmas (Lopes, 1998; Rodrigo 

e Matos, 2001a). 

O contraste entre os verdadeiros factos e o empolgamento com que são 

relatados à opinião pública sugere que aqueles se converteram em notícia 

antes mesmo de se materializarem. Com efeito, a supremacia da notícia 

sobre o acontecimento seca é um aspecto que merece ser realçado, dado 

que caracteriza o acervo noticioso que versa os temas dos recursos hídricos e 

pluviométricos neste período temporal. 

Por fim, é de destacar a importância atribuída às dificuldades de 

abastecimento de água às populações. Com efeito, os entraves ao normal 

funcionamento da vida doméstica, colocados pela ocorrência de situações de 

escassez de pluviosidade e/ou de seca, são o outro aspecto que ressalta das 

notícias publicadas, entre 1974 e 1995, pelo Diário do Alentejo, para além das 

antes enumeradas. Os títulos e excertos de textos que se seguem ilustram o 

referido. 
 

"Água: problema inquietante para o Município de Beja" (10 Abril 1974); 
 

"Município volta a insistir: só a barragem do Roxo poderá solucionar o problema de 

Beja" (30 Maio 1975); 
 

"(…) A população desta vila alentejana [Vendas Novas] está a enfrentar 

diariamente frequentes cortes de abastecimento domiciliário de água, situação 

(dramática) que, (…) se prolongará sensivelmente por mais um mês. (…)" 

("Vendas Novas: vai faltar água", 22 Julho 1978); 
 

"Beja só com 10 horas de água por dia mas a piscina abre em Julho. Serviços 

municipalizados explicam porquê" (29 Junho 1984); 
 

"À espera do Alqueva. A sede chega mais cedo ao Alentejo" (20 Março 1992); 
 

"Mais um ano de seca torna situação insustentável. Associações de Municípios do 

Alentejo exigem intervenção urgente do Governo" (29 Janeiro 1993); 
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"Cortes de água começaram" (9 Abril 1993); 
 

"Autarquias preocupadas e governo silencioso. Falta de água no Alentejo"  

(20 Agosto 1993); 
 

"O período de seca no Alentejo mantém-se, sem que as chuvas caídas no princípio 

de Maio alterassem a situação no tocante às reservas para o abastecimento 

público. A quantidade de água armazenada nas albufeiras do Roxo e do Monte da 

Rocha garantem o fornecimento regular, respectivamente, aos concelhos de Beja e 

Aljustrel e Castro Verde. O pior será para os municípios que dependem 

exclusivamente dos recursos subterrâneos, numa altura em que o Conselho de 

Bacia do Guadiana estabeleceu como prioridade o abastecimento às populações" 

("A situação da seca", 26 Maio 1995). 
 

As dimensões do quotidiano sobrepõem-se, inequivocamente, às 

consequências da escassez ou ausência de pluviosidade no ciclo agrícola, 

como esclarece o título "Chuvas são boas para a agro-pecuária mas 

insuficientes para o abastecimento" (8 Dezembro 1995). Do total dos textos 

recenseados, unicamente vinte (o que corresponde a 29% do total no período 

temporal sob análise) tem as consequências agrícolas como matéria principal 

do respectivo conteúdo. 

A prioridade atribuída ao sector doméstico pode ser entendida como uma 

via de constituição e de mobilização da opinião pública, a ser utilizada pelo 

poder político-institucional regional, para pressionar o Governo a concretizar, 

acelerar e concluir a construção de infra estruturas. Nomeadamente, as que 

possibilitariam levar a água armazenada na barragem do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Roxo à população dos concelhos de Beja e de Aljustrel. Esta 

hipótese explicativa ganha consistência acrescida com a leitura de duas 

notícias, em particular. Sob os títulos sugestivos "Município volta a insistir: só 

a barragem do Roxo poderá solucionar o problema de Beja" (30 Maio 1975) e 

"Água da barragem do Roxo abastecerá Beja e Aljustrel a partir de 1985"  

(13 Julho 1984), o Diário do Alentejo informa a opinião pública sobre as 

pretensões acima explicitadas. 
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Sem minimizar os benefícios que a utilização da água da albufeira do 

Roxo para o abastecimento público traria às populações dos concelhos de 

Beja e de Aljustrel e tendo igualmente presente, quer o progressivo 

decréscimo da importância dos activos agrícolas na população empregada 

residente no Baixo Alentejo Interior (Baptista, 1993b; 2001), quer a menor 

dependência da agricultura da região face às águas pluviais em cada ano  

pelas possibilidades de irrigação concretizadas tanto pelas redes colectivas 

de rega dos Aproveitamentos Hidroagrícolas do Roxo e de Odivelas, como 

pela construção de barragens de terra, charcas e/ou furos de iniciativa privada 

(Rodrigo e Matos, 2001a)  ressalta, no período pós 1973, um enviezamento 

urbano no conteúdo noticioso do Diário do Alentejo sobre os temas dos 

recursos hídricos e pluviométricos da região.49 

Em suma, durante um período relativamente longo, mais precisamente 

quarenta e dois anos, a imprensa escrita de maior divulgação na região foi 

dando conta das ausências, mais ou menos prolongadas, da ocorrência de 

chuva. Tais relatos tratavam estas situações independentemente delas 

corresponderem a escassez de precipitação ou a situações extremas, 

cientificamente identificadas como secas. As referidas situações eram 

contextualizadas no âmbito das variações e variabilidade do clima regional, 

por demais conhecidas das populações do Baixo Alentejo Interior. A confirmar 

este conhecimento estavam os sistemas de produção agrícolas praticados na 

região. 

                                                           
49 Os aproveitamentos Hidroagrícolas do Roxo e de Odivelas regam superfícies agrícolas 
localizadas nos concelhos de Aljustrel e Ferreira do Alentejo (distrito de Beja) e Santiago do 
Cacém (distrito de Setúbal)  Perímetro do Roxo   e os concelhos de Ferreira do Alentejo 
(distrito de Beja) e de Grândola e Alcácer do Sal (distrito de Setúbal)  Perímetro e Odivelas. 
Enquanto a barragem do Roxo, com uma capacidade de armazenamento útil de 89,5 milhões 
m3, é de fins múltiplos  serve, nomeadamente, os sectores da agricultura e da indústria de 
tomate (desde 1969) e o abastecimento urbano dos concelhos de Beja e Aljustrel (a partir de 
1985) e, pontualmente, durante os anos de 1992 e 1993 a indústria mineira  as barragens do 
Aproveitamento Hidroagrícola de Odivelas, com uma capacidade de armazenamento útil de 
200 milhões m3, são de uso exclusivo agrícola (barragem do Alvito) e predominantemente 
agrícola (barragem de Odivelas), uma vez que o abastecimento à indústria nunca ultrapassou 
1,5% do volume total de água consumida anualmente (Cordovil e Oliveira, 1997; Instituto 
Nacional da Água [Online]; Rodrigo e Matos, 2001a: 7 e Anexo 2). 
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Porém, a partir de meados da década de 70, do século XX, o Diário do 

Alentejo passa a contextualizar o mesmo tipo de situações de forma 

totalmente distinta. A variabilidade pluviométrica identificada, até então, como 

um parâmetro do clima característico da região do Baixo Alentejo Interior, e 

dado a conhecer como tal à opinião pública, passa a ser definida e 

contextualizada como catástrofe natural. Por outras palavras, a referida 

variabilidade adquire relevância, independentemente do nível da importância 

objectiva da mesma, converte-se em seca e, em consequência, num 

problema social e político. 
 

Ao longo deste capítulo procurou dar-se a conhecer distintos entendi-

mentos de um mesmo fenómeno meteorológico, a seca, e ao mesmo tempo 

distintas culturas do risco. 

De acordo com a perspectiva científica, a seca é um perigo aleatório, 

passível de previsão e de cálculo. Ou seja, é um risco. Esta concepção do 

risco enquanto perigo acidental impõe-se a partir do século XIX, quando 

ganha conteúdo formal no âmbito do pensamento ocidental. Constitui ainda 

um marco relevante de um novo posicionamento humano relativamente ao 

divino e à Natureza. Concretamente, o mal deixa de ser concebido como a 

expressão de uma adversidade de origem sobrenatural e passa a ser 

encarado como um acidente. A importância decisiva do desenvolvimento da 

estatística e do cálculo das probabilidades na operacionalização da noção 

científica do risco explica que estas duas disciplinas constituam o fundamento 

do modo de representação ou cultura científica do risco (Peretti-Watel, 2000; 

2001). 

Por seu lado, a cultura leiga do risco, aqui apreendida, sobretudo, nos 

discursos do saber comum, fundamenta-se na razão prática  competência 

que se esgota em si mesma, dado não ter em conta a matriz lógica que a 

suporta (Bourdieu, 1980). Aquela cultura desdobra-se ainda em várias 

dimensões de natureza distinta. Nomeadamente, recorde-se, dimensões de 

natureza climática (insuficiência dos recursos pluviométricos); económica 
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(perdas/custos); ecológica (sistemas de produção agrícolas); sensorial e 

mágico-religiosa. 

Embora com distintas formulações, os modos como a seca é definida e 

identificada pelo saber comum partilham, e transmitem, a ideia da existência 

de uma vontade adversa, quer esta seja interpretada como de origem divina 

ou estando inscrita na Natureza. Em ambos os casos, tal vontade limita, ou 

mesmo despossui, o homem da liberdade de ser dono de si próprio. Este 

fatalismo percorre, sublinhe-se, as avaliações que os leigos, independente-

mente do grupo socioeconómico de pertença, classe etária e nível de 

escolaridade, fazem do fenómeno. 

O entendimento de seca por parte das entidades vocacionadas para o 

reconhecimento e a avaliação do fenómeno, aqui identificadas com o Instituto 

de Meteorologia, polariza-se, em parte, entre a cultura científica do risco e a 

socialização das perdas que resultam da ocorrência daquele fenómeno. 

Nesta última acepção, a seca é considerada um prejuízo que, embora sem 

responsável, deve ser reparado. Isto é, as vítimas deverão ser reembolsadas 

ou, atendendo ao contexto concreto aqui analisado, indemnizadas. Não 

sendo possível agir em função das causas do fenómeno, nem eliminar os 

danos que a ocorrência do mesmo produz, tenta-se minorar estes últimos 

através de subsídios ou de fundos de calamidades suportados, na maioria 

das situações, sobretudo ou exclusivamente pelo Estado e disponibilizados 

para o sector agrícola. 

Um outro tipo de leitura do fenómeno meteorológico seca aqui analisado, 

distinto dos anteriores quer nos fundamentos quer nas finalidades, é o da 

imprensa escrita regional. Como se viu, num primeiro momento (entre 1932 e 

1973), aquela leitura informa a opinião pública da existência de situações de 

défice de águas pluviais. Tais situações são definidas como perfeitamente 

sintonizadas com o quadro das especificidades do clima da região, bem como 

com os sistemas ecológico, produtivo agrícola e socioeconómico da mesma. 

As referências aos prejuízos causados pela falta de chuva(s)  a seca é, 

recorde-se, um vocábulo ausente do acervo noticioso da imprensa regional 
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escrita no período temporal compreendido entre 1932 e 1973  apelam à 

compreensão dos habitantes da região e refutam qualquer tipo de alarmismo. 

Porém, num segundo momento (entre 1974 e 1995) quer o conteúdo quer 

as finalidades das notícias publicadas sobre a ocorrência de situações de 

défice de precipitação sofrem profundas alterações. O risco impõe-se como 

tema de notícia, seguindo a tendência registada também noutros contextos. 

De acordo com o Science Museum Media Monitor, “entre 1946 e 1990 o risco 

tornou-se um tema dominante na ciência da imprensa” (Gregory e Miller, 

1998: 119). 

Assim, a palavra seca surge repetidamente para, mais do que relatar 

factos, alertar a opinião pública e, sobretudo, denunciar vítimas que, em 

muitos casos, são ainda potenciais. A imprensa regional escrita assume, 

deste modo, a função de “emissora de denúncias” mais do que de “alertas”, 

uma vez que a mensagem não é orientada para o futuro mas antes assenta, 

repetidamente, sobre factos passados (Chateauraynaud e Torny, 1999; 

Lemieux, 2000). É neste registo que os riscos e os perigos resultantes do 

défice de precipitação são substituídos por “situações de crise”. Nesta lógica 

de denúncia, as vítimas dos prejuízos das secas são identificadas segundo 

uma perspectiva urbana, e não rural. 

Com efeito, para além das dificuldades colocadas ao normal 

funcionamento da economia em sentido amplo, que passa a ser privilegiada 

em relação ao sector agrícola, os danos causados pela ocorrência do 

fenómeno neste último sector são equacionados numa perspectiva 

exclusivamente monetária que, como se sabe, é um elemento característico 

da sociedade industrial. 

Para além da referida, no período temporal compreendido entre 1974 e 

1995, a imprensa regional escrita teve ainda uma outra função. 

Concretamente, a de tentar moldar e mobilizar uma opinião pública de forma 

a reforçar a pressão e as pretensões do poder político-institucional regional 

junto do poder central. Procurava-se, através deste processo, a realização de 

infra estruturas, há muito planeadas, que possibilitariam a melhoria dos 

quotidianos domésticos dos residentes na região.  
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Analisam-se, neste capítulo, os principais eixos que enformam o 

entendimento científico e do saber comum sobre as causas das secas. 

 

A ciência das alterações climáticasA ciência das alterações climáticasA ciência das alterações climáticasA ciência das alterações climáticas    

As causas do fenómeno meteorológico seca são cientificamente questio-

nadas e interpretadas no âmbito da ciência das alterações climáticas. Durante 

muito tempo, as referidas causas foram interpretadas como induzidas, 

exclusivamente, por causas naturais, ou seja, independentes da actividade 

humana (Chiotti e Johnston, 1995). Neste âmbito, eram identificadas no 

quadro conceptual da variabilidade climática. Contudo, nas últimas cinco 

décadas, e sobretudo após a realização da Conferência de Estocolmo, em 

1972, sobre o Ambiente Humano, aquela abordagem sofreu alterações 

significativas, de seguida referidas de forma sucinta. 

Embora o interesse pelo estudo do impacto do dióxido de carbono (CO2) 

na variação do clima remonte à primeira metade do século XIX (concretamente 

1827), só cerca de um século mais tarde as atenções científicas se 

debruçaram sobre os comportamentos humanos enquanto causas daquela 

variação.50 Estes comportamentos correspondem essencialmente à crescente 

produção (extracção, processamento, transporte e distribuição) e utilização de 

combustíveis fósseis e ainda à desflorestação, a segunda maior fonte global 

de dióxido de carbono.51 

Com efeito, têm sido sobretudo estes processos que têm contribuído para 

um rápido e substancial aumento da concentração atmosférica dos gazes de 

efeito de estufa  como, por exemplo, o dióxido de carbono (CO2), o metano 

                                                           
50 Segundo Chiotti e Johnston, embora o interesse pelo estudo da influência do CO2 na 
mudança climática a nível global seja identificado com os trabalhos de Arrhenius (1896) e de 
Chamberlin (1897), o mesmo data de 1827 (1995: 337). 
51 Embora estas actividades humanas sejam as que mais contribuem para a emissão de gazes 
de efeito de estufa, e o consequente impacto negativo nas alterações do clima, o uso de 
fertilizantes, a fermentação de alimentos e a decomposição de estrumes, com origem nas 
actividades agro-pecuárias, o cultivo do arroz, responsável segundo as estimativas por cerca 
de um quarto das emissões globais de metano, e a substituição dos clorofluorocarbonos 
(CFS’s) por hidrofluorcarbonetos (HFC’s) e perfluorocarbonos (PCF’s) são outras actividades 
humanas com idêntico impacto negativo (Lacasta e Cavalheiro, 2002; Nave e Schmidt, 2002). 
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(CH4) e o óxido nitroso (NO2)  com uma diminuição da libertação de calor 

para o espaço e, consequentemente, um aumento da temperatura na 

superfície da terra e na baixa atmosfera. Este aumento tem sido responsável 

por alterações nos padrões climáticos do planeta (Instituto Nacional da Água, 

2001b: 34/59 v). 

As preocupações com os impactos negativos de comportamentos 

humanos nas alterações climáticas tiveram também reflexos a nível 

institucional da comunidade internacional. Foi a partir de 1972, aquando da 

Conferência de Estocolmo, que aquela decidiu criar uma série de instituições 

e programas com o objectivo de dar respostas globais a problemas também 

globais. A criação do Programa das Nações Unidas para o Ambiente 

(PNUA/UNEP) e do Instituto Global para o Ambiente (GEF) inscrevem-se 

naqueles objectivos. Posteriormente, é criado o principal instrumento 

internacional com objectivos de contrariar ou, pelo menos, de minimizar os 

impactos de comportamentos humanos nas alterações climáticas. 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas  

United Nations Framework Convention on Climate Change  e o Protocolo 

de Quioto àquela Convenção  Kioto Protocol to the United Nations 

Framework on Climate Change , o qual estabelece Compromissos 

Quantificados de Limitação e de Redução de Emissões de Gazes de Efeito de 

Estufa, são os exemplos mais representativos daqueles instrumentos 

internacionais. Portugal só recente e timidamente se veio envolvendo no 

processo de negociações internacionais do clima (Lacasta e Cavalheiro, 

2002). 

Sendo a variação do clima um processo complexo, para o qual concorrem 

causas humanas e naturais, os modelos de previsão dos cenários climáticos 

futuros procuram integrar variáveis daqueles dois tipos de causas. É na 

articulação das dimensões humana e natural que, por exemplo, se inscrevem 

as projecções do designado por Intergovernamental Panel on Climate Change 

(IPCC) que, em 1992, desenvolveu seis projecções de emissões globais 

futuras até ao ano de 2100, designadas por cenários IS92. Na base destes 
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cenários estão seis hipóteses de evolução das emissões de gazes de efeito 

de estufa, ensaiadas a partir de três variáveis centrais: o crescimento da 

população mundial, a actividade económica e o uso de energia. É igualmente 

na articulação entre as dimensões social e física que se inscreve o primeiro 

caso de aplicação, à escala nacional, de modelos com vista à criação de 

cenários de previsão do clima e designado por Projecto SIAM (Santos, Forbes 

e Moita, 2002). 

Apesar da influência negativa de comportamentos humanos nas 

alterações climáticas ser amplamente aceite e debatida nos círculos científico 

e ambientalista e, em parte, já apercebida pela opinião pública, foi 

recentemente objecto de contestação. Com efeito, se para a maioria dos 

académicos a seca é um dos mais importantes acontecimentos extremos, 

relacionados com o aquecimento global do planeta, em consequência do 

aumento do efeito de estufa (Mearns, 1993: 109; Bunyard, 2000a; 2000b; 

Lee, 2002; Wackernagel, 2002) já, por exemplo, para o matemático sueco 

Björn Lomborg (2002) aquela relação é, para além de exagerada, irrealista. 

Segundo este autor, não só o efeito de estufa não é provavelmente a 

única causa do aquecimento global, como os cenários traçados da evolução 

deste último não terão nenhuma das consequências dramáticas que são 

transmitidas, com alarmismo, à opinião pública. Pelo contrário, o referido 

aquecimento pode mesmo ser favorável para a agricultura. Smil (2003) que 

partilha alguns dos pontos de vista de Lomborg, embora os formalize com 

menor acutilância, também critica os referidos excessos catastrofistas. 

Sem ignorar a eventual importância e validade de leituras mais optimistas 

sobre as consequências das variações do clima ocorridas, em particular, no 

século passado, a análise que se segue circunscreve-se à perspectiva 

dominante. 

O aumento da frequência e do nível de severidade das catástrofes 

naturais ocorridas ao nível do planeta são algumas das manifestações das 

alterações que se vêm registando nos padrões climáticos globais. Por 

exemplo, no período temporal de duas décadas (1960-1980), em resultado, 
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sobretudo, do acentuar da concentração de gazes com efeito atmosférico de 

estufa, o número de cheias passou de quinze para trinta e dois; o de ciclones 

de dezoito para vinte e três; o de sismos de sete para treze e o número de 

secas de cinco para doze. Os factos enumerados em conjunto com a 

diversidade das consequências do acentuar daquela concentração, 

nomeadamente, meteorológicas, marítimas, sanitárias, financeiras, 

económicas (agrícolas, em particular) e geopolíticas, explicam, em grande 

parte, que as variações do clima passassem a ser incluídas nos temas da 

agenda política internacional (Dron, 2001). 

Embora o aumento da concentração dos gazes com efeito atmosférico de 

estufa tenda a ser já facilmente identificado, pela opinião pública, com a 

subida do valor da temperatura atmosférica anual média, sucede que o 

aquecimento global do planeta interfere com outros parâmetros do clima que, 

regra geral, escapam à percepção do saber comum. Com efeito, "(…) alguns 

dos impactos mais severos para a sociedade e os ecossistemas naturais 

resultam não das mudanças na temperatura, mas das alterações registadas 

na precipitação, evapotranspiração, escoamento e humidade de solo” (Gleick, 

1993: 128, em Dosi e Tonin, 2001: 22). 

No que respeita a estas alterações, os cenários climáticos gerais traçados 

para a região Mediterrânea e, em particular, para as regiões áridas e semi-

áridas indiciam a intensificação do ciclo hidrológico, o aumento da 

diferenciação espacial das condições climáticas e da variabilidade inter anual 

da precipitação, bem como o aumento da frequência e da severidade das 

secas e/ou cheias. Os aquíferos costeiros poderão ser afectados pelo 

acentuar da intrusão salina e pela subida do nível do mar. As mudanças 

climáticas poderão aumentar a procura de água potável, em particular, para a 

produção agrícola e o consumo humano (Dosi e Tonin, 2001: 22). 

Reportando à realidade nacional os cenários sobre o impacto das 

variações do clima nos recursos hídricos são de reter os seguintes aspectos. 

Para as próximas seis décadas prevê-se um aumento da temperatura anual 

média entre os 3º C e os 4º C; uma diminuição da precipitação média anual 
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entre os 5% e os 15% para o norte do país, podendo esta redução atingir os 

30% no sul; uma diminuição da recarga dos aquíferos; problemas de intrusão 

salina e, uma vez que o aumento do teor de CO2 na atmosfera afecta os 

mecanismos de utilização da água pelas plantas, "não é (…) expectável que 

se mantenham em Portugal as culturas agrícolas praticadas actualmente" 

(Instituto Nacional da Água, 2001b: 38-41/59 v).52 

Do exposto, ressalta que o clima condiciona todas as actividades e que 

qualquer variação climática, de origem natural ou humana, tem um impacto 

generalizado na sociedade. Ressalta ainda que as causas das secas se 

enquadram no plano das alterações climáticas e que não podem ser 

associadas a fenómenos de natureza estritamente física (causas naturais). As 

referidas causas deverão antes ser interpretadas como parte de uma 

interacção entre os sistemas naturais responsáveis pela variação da 

quantidade de precipitação e os sistemas humanos, em particular os mais 

susceptíveis àquela variação (Sonka, 1987; Mitchell, Devine e Jagger, 1989; 

Vlachos, 1990; Chiotti e Johnston, 1995). 

Como Vlachos sintetiza, "(…) a seca é fundamentalmente consequência 

das actividades humanas, tecnologias e instituições" (1990: 6). 

 

Natureza e desflorestaçãoNatureza e desflorestaçãoNatureza e desflorestaçãoNatureza e desflorestação    

As dificuldades dos residentes do Baixo Alentejo Interior em identificar as 

causas da ocorrência de situações de défice de precipitação/seca é um 

primeiro aspecto a sublinhar. Estas dificuldades expressam-se nas respostas 

"Não sei [por que ocorrem secas]", opinião maioritária, e noutras versões que 

traduzem idêntica falta de conhecimento como, por exemplo, "Isso já me 

ultrapassa"; "Acho que ninguém sabe porque é que é"; "Para isso eu não 

tenho explicação". 

                                                           
52 As previsões enumeradas devem ser contextualizadas nos modelos climáticos, de circulação 
global e de circulação regional, utilizados e que se encontram especificados no Plano Nacional 
da Água (Instituto Nacional da Água, 2001b: 31-38/59 V). 



PARTE I | Capítulo 3 

 

98 ______________________________________________________________________

O cepticismo e a descrença sobre a possibilidade de conhecimento das 

referidas causas e sobre a validade das hipóteses que suportam este último 

são outros aspectos a referir, como ilustram testemunhos verbais recolhidos, 

de seguida transcritos. 
 
"Dizem que o clima está a mudar, isso deve ter alguma influência, mas esta zona 
sempre foi bastante seca" (doméstica, reformada da actividade agrícola, nascida 

em 1931, não sabe ler nem escrever, residente na freguesia de Brinches, concelho 
de Serpa). 
 
"Os ambientalistas dizem que é porque destruíram as árvores. Mas os antigos já 

diziam que havia secas e dantes havia tantas árvores! Não sei a que conclusão 
chegar. Será mesmo por causa das árvores?" (comerciante, nascida em 1962, 4ª 
classe, residente na freguesia de Brinches, concelho de Serpa). 
 

Por fim, é de destacar o fatalismo que ressalta de outro tipo de reflexões. 
 
"[Há anos de seca porque] é uma coisa da Natureza, não tenho explicação" 
(doméstica, nascida em 1948, não sabe ler nem escrever, residente na freguesia 

de Brinches, concelho de Serpa). 
 
"[Há anos de seca] devido ao clima. Eu ainda não acredito que isto seja por causa 
do buraco do ozono, (…)" (enfermeira, nascida em 1971, bacharel, residente na 

freguesia urbana de Salvador, concelho de Beja). 
 
"[Há anos de seca porque] isto parte tudo da Natureza. O que tem de ser é que é" 

(carpinteiro, nascido em 1956, 4ª classe, residente na freguesia de S. João de 
Negrilhos, concelho de Aljustrel). 
 

De acordo com o saber comum, as causas das secas são identificadas 

com fenómenos de natureza física e incontroláveis pelo homem. Assim, dada 

a preponderância estrutural que a crença da subordinação do homem à 

Natureza assume, o não questionamento sobre as eventuais consequências 

dos comportamentos, individuais e colectivos, nas variações do clima é 

inevitável e socialmente reconhecido como óbvio. De notar ainda que a 

avaliação da origem das secas é pautada pela intuição ("eu penso …") e pela 

emoção ("eu ainda não acredito que …").  
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Embora os elementos descritos configurem o olhar dominante dos leigos 

sobre as causas das secas, é de referir outro tipo de abordagens cujo 

conteúdo deixa transparecer o reconhecimento da influência da actividade 

humana nos ecossistemas. De sublinhar, desde já, que a interpretação das 

causas das secas como resultado das interacções entre as dimensões natural 

e social das sociedades é acessível a um segmento restrito da população, 

como de seguida se dá a conhecer.  
 
"[As secas] têm a ver com questões climáticas e com tudo o que nós fazemos ao 

Planeta em termos de poluição e destruição da Natureza" (médica, nascida em 

1958, residente na freguesia urbana de Salvador, concelho de Beja). 
 

"Por um lado é o próprio clima que é assim. Nós não podemos ter influência no 

tempo. Se calhar também porque as pessoas não sabem aproveitar bem a água, 

racionar bem a água" (agricultor, nascido em 1961, 12º ano de escolaridade, cultiva 

1.000 ha  área regada em 2000: 70 ha, sistemas de rega; canhão e pivô, origem 

da água: barragem privada  residente na freguesia urbana de Salvador, concelho 

de Beja). 
 
"O nosso clima está a mudar. Talvez devido às agressões que o Homem fez à 

Natureza, as condições climatéricas vão-se alterando. Talvez o arrancar de tantas 

árvores (…), a desflorestação certamente vai influir nas condições ambientais. A 

camada de ozono … cada vez temos temperaturas mais altas. Penso que esses 

factores devem estar interligados" (psicóloga, nascida em 1965, residente na 

freguesia urbana de Salvador, concelho de Beja). 
 

Ainda relativamente à natureza das causas das secas, é de sublinhar que 

apesar da referência explícita a comportamentos humanos  poluição, 

desperdício do recurso água e desflorestação  os mesmos raramente são 

contextualizados. Há também uma desresponsabilização individual, uma vez 

que a autoria dos mesmos é atribuída aos "Outros". Estes são identificados, 

não com um grupo social, partido político, entidade/instituição, mas antes com 

a Humanidade. 

Uma última nota para sublinhar dois aspectos. O primeiro diz respeito ao 

reduzido número de indivíduos que, no Baixo Alentejo Interior, referem os 
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comportamentos humanos e os relacionam com eventuais causas das seca. 

O segundo aspecto tem a ver com as variáveis sociodemográficas e 

económicas que caracterizam este pouco numeroso universo social. 

Concretamente, são indivíduos residentes em meio urbano e, comparativa-

mente à restante população de que fazem parte, são mais jovens, e possuem 

um nível de escolaridade e de rendimento mais elevados. De notar que estas 

características são também destacadas por vários estudos que versam a 

questão ambiental, nas suas múltiplas dimensões, e que identificam os 

grupos mais sensibilizados com este tema (Gonçalves, 2004; Almeida, 2000; 

2004; Jones e Dunlap, 1992; Navarro Yáñez, 1998; 2000; Gómez Benito, 

Noya Miranda e Panigua Mazorra, 1999). 

A complementar a abordagem qualitativa, dá-se a conhecer de seguida as 

opiniões, quantificadas, dos residentes no Baixo Alentejo Interior sobre as 

eventuais causas das secas. Os elementos quantitativos apurados para além 

de confirmarem muitas das reflexões já expostas, ao longo deste capítulo, 

ajudam ainda a elucidar aspectos de outra natureza (ver Quadro 3.1). 

 

Quadro 3.1 − Causas do défice de precipitação/seca (*) 

 
Mudanças 
do clima 

Construção de 
barragens em 

Espanha 

Mais 
industrialização 

Obras de 
hidráulica 

Aumento 
demográfico e 

dos centros 
urbanos 

Redução da 
área florestal e 

incêndios 
florestais 

Desperdício 
nos usos 
da água 

Aumento da 
área da 

agricultura de 
regadio 

Baixo preço 
da água 

N 1 9 12 16 7 12 4 10 70 1 – Discorda 
muito % 0.2 2.3 2.8 3.9 1.5 2.7 0.8 2.3 14.4 

N 19 71 120 156 100 107 62 178 263 
2 – Discorda 

% 4.1 18.5 28.1 38.0 21.0 24.5 12.9 41.2 54.2 

N 30 56 72 80 76 78 43 84 51 
3 – Indiferente 

% 6.4 14.6 16.9 19.5 16.0 17.8 8.9 19.4 10.5 

N 317 210 201 148 260 202 322 149 87 
4 – Concorda 

% 67.6 54.8 47.1 36.0 54.6 46.2 66.9 34.5 17.9 

N 102 37 22 11 33 38 50 11 14 5 – Concorda 
muito % 21.7 9.7 5.2 2.7 6.9 8.7 10.4 2.5 2.9 

N 469 383 427 411 476 437 481 432 485 Total de 
respostas % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Média  4.1 3.5 3.2 3.0 3.4 3.3 3.7 2.9 2.4 

Desvio-padrão 0.7 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 0.8 1.0 1.0 

(*) Pergunta de resposta múltipla 

Fonte:  Inquérito por questionário 
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Em primeiro lugar, as causas das secas são identificadas, essencialmente, 

com o sistema físico, isto é, causas naturais ou mudanças climáticas. Tal 

como já foi observado, da informação quantitativa também ressalta um 

fatalismo e determinismo, quer da Natureza (mudanças no clima), quer do 

exterior. No caso concreto, este é identificado com a opção "construção de 

barragens em Espanha". 

Em segundo lugar, é de destacar o reconhecimento da existência de uma 

cultura de desperdício da água nas utilizações deste recurso por parte das 

populações. Esta constatação indicia ainda a percepção social de que os 

comportamentos humanos, relativos aos usos da água, não estão adequados 

às especificidades hidrológicas e aos recursos pluviométricos da região, 

questão que será retomada mais adiante no capítulo cinco. Porém, é de notar 

desde já que, do ponto de vista das populações, a referida cultura de 

desperdício da água não tem qualquer tipo de relação com o baixo preço do 

tarifário praticado no Baixo Alentejo Interior. 

O conjunto dos aspectos enumerados sugere que nesta região o recurso 

natural água não é socialmente valorizado e/ou identificado como escasso, 

questão que será objecto de reflexão ao longo deste trabalho. 

Por fim, as diferentes dimensões de processos de desenvolvimento 

económico e social (industrialização; aumento demográfico e dos centros 

urbanos; obras de hidráulica), que foram consideradas no inquérito como 

eventuais causas das secas, recolhem reconhecimento reduzido, por parte da 

população. Neste contexto, destacam-se os benefícios técnicos e 

tecnológicos de intensificação do processo produtivo agrícola (aumento da 

área da agricultura de regadio), que são antes socialmente percepcionados e 

identificados com os benefícios económicos e sociais que geram na região. 

Dos comentários em torno da informação empírica recolhida, sobressai 

que a generalidade das leituras e interpretações das causas das secas nem 

sempre são devidamente contextualizadas pela população. Este facto não é 

totalmente estranho ao tipo de meios e de fontes que aquela utiliza para se 

informar sobre as referidas causas. 
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Com efeito, das possibilidades inquiridas (os jornais regionais, como o 

Diário do Alentejo; jornais de âmbito nacional; anúncios de rádio e de 

televisão; notícias das rádios locais; documentários da televisão, noticiários 

televisivos e campanhas de informação pública), a fonte de informação que 

recolheu maior adesão (80%) foram os noticiários televisivos. Com conteúdo 

de carácter generalista uma vez que o principal objectivo explícito é o de 

informar, e não didáctico, o discurso veiculado por aqueles noticiários tende a 

ser de natureza objectiva/factual, e não racional/explicativa. Isto é, aquele 

discurso tende a acompanhar a realidade dos factos, evitando interferências 

subjectivas e sem preocupação explícita em sublinhar um saber racional. 

Sobre o contributo dos noticiários televisivos, no esclarecimento das 

populações sobre as causas das secas, recordam-se aqui algumas das 

conclusões de um estudo recente em torno dos processos de estruturação e 

transformação das representações e dos valores ambientais nas emissões da 

televisão pública entre 1957 e 1995 (Schmidt, Trüninger e Valente, 2000a). 

De acordo com as autoras, as referências meteorológicas em geral, incluindo 

a seca, são pouco frequentes nas notícias dos telejornais emitidos ao longo 

daquele período temporal. 

No que respeita à representatividade dos temas, naqueles noticiários ao 

longo do referido período, é de sublinhar a preponderância das catástrofes 

naturais (67,2%), que registam grandes ocorrências em todos os quinquénios, 

exceptuando os da segunda metade da década de 70, do século XX. 

Seguem-se “as catástrofes antrópicas” identificadas com as marés negras e 

descargas tóxicas, cuja representatividade, em termos gerais, é bem mais 

reduzida (15%). As notícias sobre o clima e a meteorologia, ao contrário do 

que sucede com as relativas às “catástrofes antrópicas”, distribuem-se de 

forma quase equitativa ao longo do período analisado (Schmidt, Trüninger e 

Valente, 2000a: 98-9). 

O tema da seca merece alguma atenção após 1974, nomeadamente, no 

período entre 1980 e 1982 e, sobretudo, no de 1990-95. O discurso noticioso 

predominante sobre aquele fenómeno é de natureza objectiva/factual, 
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maioritariamente de tom negativo, “registando-se uma participação, embora 

muito ténue, de actores da sociedade civil e de representantes dos sectores 

económicos e empresariais, certamente agricultores" (Schmidt, Trüninger e 

Valente 2000a: 105). 

Retomando a realidade socioeconómica do Baixo Alentejo Interior, importa 

referir que a imprensa escrita regional e radiofónica local foram as fontes de 

informação imediatamente referenciadas, a seguir aos noticiários televisivos, 

respectivamente, em 19% e 18% do total das respostas obtidas.53 

Para além das fontes de informação enumeradas, os documentários 

televisivos são privilegiados pelos mais jovens (com idades compreendidas 

entre os 15 e os 19 anos) e sobrepõem-se aos meios de informação regionais 

(imprensa escrita) e locais (rádio). Aquela modalidade de informação recebeu 

32% do total das respostas do referido segmento de população. Por seu lado, 

as preferências dos mais idosos (com 65 anos ou mais) recaem sobre os 

noticiários televisivos e a rádio local, respectivamente, 81% e 30% das 

respostas. De notar que a taxa de analfabetismo é mais elevada entre a 

população neste escalão etário, facto que ajuda a compreender a sobre- 

posição do interesse por notícias não escritas. 

De notar, por fim, que a maioria da população se auto classifica como 

estando pouco informada sobre as causas que provocam o défice de 

precipitação/seca, concretamente, 68 em cada 100 habitantes. Esta é uma 

opinião partilhada, independentemente das características sociodemográficas 

e dos territórios de residência e de trabalho. As principais fontes de 

informação utilizadas pela população e as características das notícias a que 

tem acesso, não são, certamente, alheias aos reduzidos conhecimentos 

sobre as matérias referidas. 

                                                           
53 A questão do inquérito por questionário subjacente a esta informação era de resposta 
múltipla, no máximo duas. A importância relativa das fontes de informação enumeradas 
coincide, em larga medida, com a registada noutros estudos. Por exemplo, os realizados em 
torno das alterações climáticas (Nave e Schmidt, 2002), dos riscos ambientais (Gonçalves, 
2002: 21-104) ou ainda da percepção sobre o desenvolvimento durável e as preocupações 
ambientais (Flash Eurobarometre 123, 2002). 
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Retêm-se, de seguida, os aspectos analisados neste capítulo que se 

afiguram mais relevantes para os objectivos do presente trabalho. 

As causas das secas são indagadas pela ciência na relação complexa que 

articula fenómenos físicos  causas naturais  e comportamentos humanos 

 causas sociais. 

Para o saber comum, as causas das secas pertencem aos domínios do 

desconhecido, do sistema físico e da Natureza. Os mistérios que estes 

domínios encerram ajudam a explicar o cepticismo e a descrença sobre a 

possibilidade das referidas causas poderem ser cientificamente apreendidas. 

Embora esta seja a perspectiva dominante, partilhada pela população do 

Baixo Alentejo Interior, sucede que um segmento da mesma, numericamente 

reduzido, reconhece a possibilidade da influência da actividade humana na 

ocorrência de episódios de seca. Esta influência é associada aos processos 

de poluição, desperdício do recurso água e de desflorestação. Contudo, esta 

associação raramente é identificada, pelos indivíduos que constituem aquele 

segmento social dos residentes do Baixo Alentejo Interior, como sendo 

consequência directa da acção individual e colectiva. 
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Embora a investigação sobre o risco tenha privilegiado o de origem 

tecnológica, os riscos naturais mereceram alguma atenção, em particular os 

que atingem elevados níveis de violência e se circunscrevem a um reduzido 

período temporal, como é o caso das inundações e dos ciclones. 

Porém, o aumento da incidência e severidade das designadas catástrofes 

naturais crónicas      fenómenos de natureza insidiosa cuja duração pode 

variar entre semanas até anos, como a seca, a salinização dos solos e ainda 

a variação climática (Chiotti e Johnston, 1995)  foram impondo, por um 

lado, a necessidade de compreender as respostas humanas a este tipo de 

fenómenos e, por outro, o interesse científico pela respectiva avaliação do 

risco. 

No entanto, as teorias disponíveis, até aos anos de 1980, negligenciavam 

as dimensões sociais e de cariz tecnológico que, real e potencialmente, 

interferem e influenciam a magnitude das consequências, quer a nível 

individual quer colectivo, ao risco natural. Consequentemente, ao reduzirem a 

relevância e a operacionalidade da investigação e a aplicação da mesma ao 

mundo real, tais teorias evidenciaram as suas limitações (Chiotti e Johnston, 

1995). É neste contexto que, com o objectivo de ultrapassar estas últimas, 

surge a noção de vulnerabilidade, no âmbito da investigação do risco. 

 

A noção de vulnerabilidadeA noção de vulnerabilidadeA noção de vulnerabilidadeA noção de vulnerabilidade    

Vulnerabilidade é uma noção utilizada na investigação científica sobre o 

risco, as catástrofes naturais e as estratégias de mitigação dos impactos 

destas últimas. Em sentido amplo, designa o potencial dos prejuízos e perdas 

(Chiotti e Johnston, 1995; Cutter, 1996). Mais concretamente, reporta-se ao 

conjunto de bens  não exclusivamente materiais, como a expressão "risco 

ecológico" ilustra, uma vez que abarca também ecossistemas (Allard,  

2000: 211)  e de pessoas que podem ser atingidas por um fenómeno 

natural extremo. É através das referidas duas dimensões que a noção de 

vulnerabilidade se articula com a de risco. Como esclarece Allard (2000: 210), 

só há risco quando um fenómeno natural extremo encontra uma vulnerabi-
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lidade. Por exemplo, um tremor de terra numa zona desértica não representa 

risco para bens e pessoas. Situação distinta ocorrerá numa zona habitada. 

Aqui, a magnitude do risco dependerá em muito da existência, ou não, de 

uma política anti-sísmica. 

Apesar da investigação em torno da noção de vulnerabilidade ser 

recente     reporta-se aos anos de 1980  e, sublinhe-se, de a definição do 

respectivo conteúdo continuar a ser matéria de debate, a literatura científica 

sobre o tema é já relativamente vasta. As discrepâncias de significados 

atribuídos àquela noção representam uma das dimensões relevantes do 

debate. Na origem daquelas está a diversidade de disciplinas que recorrem a 

este tipo de abordagem e, em consequência, os distintos objectivos e 

metodologias adoptadas na avaliação da vulnerabilidade. Do exposto ressalta 

que, no momento presente, a compreensão da vulnerabilidade, na perspectiva 

científica, é ainda em larga medida um conjunto, relativamente vasto, de 

significados e de abordagens (Cutter, 1996: 530). 

Sem ignorar a importância dos comentários em torno da consistência do 

conteúdo e da operacionalidade da noção, a investigação tem avançado, 

mesmo assim, em torno de três grandes temas. Um destes concentra-se nas 

características físicas das catástrofes naturais, no tipo de ocupação humana 

em territórios de risco como, por exemplo, zonas sísmicas e leitos de 

inundação  dado que se o habitat e as actividades económicas se 

desenvolvem em zonas inundáveis, a vulnerabilidade aumenta rapidamente e 

o risco pode tornar-se significativo  e nas perdas daí resultantes. 

Uma outra área de investigação privilegia a análise das respostas sociais, 

individuais e colectivas, às catástrofes e tem por principal objectivo apreender 

os processos de (re)construção social da vulnerabilidade. Para tal convoca os 

processos históricos, culturais, sociais e económicos que influenciam a 

capacidade do indivíduo e da sociedade para se relacionar com desastres 

naturais e agir/reagir de forma ajustada. Parte significativa dos estudos 

realizados no âmbito desta temática têm-se concentrado nos designados por 

desastres crónicos como a seca, carência alimentar, fome e mudança 

climática. 
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Por fim, uma terceira leitura, mais recente que as anteriormente descritas, 

tenta incorporar na respectiva abordagem teórica as principais componentes 

das duas acima apresentadas. Neste âmbito, define a vulnerabilidade como 

sendo, simultaneamente, um risco biofísico e uma resposta social (Cutter, 

1996). 

De acordo com a leitura de vulnerabilidade acabada de enunciar, a análise 

desta exige que se atendam às características sociais, económicas e 

institucionais. A incorporação destas dimensões na grelha analítica permite 

compreender, por exemplo, que a vulnerabilidade possa variar muito mais 

rapidamente do que o fenómeno natural, uma vez que aquela depende 

principalmente da actividade humana (Allard, 2000: 210). Ajuda ainda a 

compreender, com maior precisão, a impossibilidade de fixar uma definição 

científica de seca, universalmente válida e útil, como já foi analisado anterior-

mente. Como Wilhite e Glantz explicitam, 
 
"O significado de uma seca não deverá ser separado do respectivo contexto social. 
(…) O impacto duma seca depende, em larga medida, da vulnerabilidade dessa 
sociedade à seca num dado momento [histórico]. Em resultado, secas na mesma 

região terão provavelmente consequências distintas, mesmo que aquelas sejam 
idênticas em intensidade, duração e características espaciais" (Wilhite e Glantz, 
1987: 12). 
 

Definir vulnerabilidade, simultaneamente, como um risco biofísico e uma 

resposta social contrasta com a interpretação, ainda dominante, do estudo do 

risco das catástrofes naturais. De acordo com esta interpretação, o risco é 

exterior à sociedade, quer nas suas origens quer nas suas consequências 

(Hewitt, 1997: 27, em Haw e outros, 2000: 157). 

A operacionalização da noção de vulnerabilidade, na sua dupla acepção, 

foi já adoptada por  vários autores, na análise de diferentes questões. 

Por exemplo, dos trabalhos centrados em torno dos processos de 

degradação dos solos e respectivos tipos de causas, compilados por Blaikie e 

Brookfield (1987), ressalta que a ocorrência do que hoje é designado por 

"desastres ecológicos" tem origens não exclusivamente humanas. Ressalta 
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ainda que a compreensão daqueles processos não pode ignorar a respectiva 

contextualização histórica e geográfica, nem a adopção articulada de 

instrumentos analíticos das ciências naturais e sociais. Por seu lado, Mitchell, 

Devine e Jagger (1989) analisaram as respostas humanas a uma tempestade 

que fustigou o sul de Inglaterra em 15 de Outubro de 1987 com um grau de 

severidade idêntico ao registado dois séculos e meio antes. Concluíram que 

as populações afectadas definiam aquele tipo de catástrofe natural como um 

fenómeno sociopolítico e não climático-ecológico. Refere-se, por fim, o 

trabalho de Haw e outros (2000)    sobre o tipo de alterações nos comporta-

mentos dos agricultores e a respectiva percepção de vulnerabilidade à 

degradação ambiental que, no caso concreto, se circunscreveu ao processo 

de salinização dos solos. 

No âmbito do presente trabalho, vulnerabilidade é também entendida 

como um risco biofísico e uma resposta social. Assim, tal como se procurou 

evidenciar nos capítulos anteriores, os comentários agora avançados ajudam 

a esclarecer que o risco e a vulnerabilidade para além de se inscreverem no 

domínio científico, englobam também a dimensão cultural. Deste modo, a 

percepção do risco e da vulnerabilidade à seca são aqui entendidas como 

socialmente (re)construídas no tempo histórico e não têm, forçosamente, 

idêntico significado, quer entre sociedades, quer entre os vários grupos de 

uma mesma sociedade. Para além desta hipótese a testar procura-se ainda, 

ao longo deste capítulo, analisar a forma como os residentes no Baixo 

Alentejo Interior percepcionam a vulnerabilidade à seca. 

    

Vulnerabilidade territorialVulnerabilidade territorialVulnerabilidade territorialVulnerabilidade territorial    

Até que ponto a população do Baixo Alentejo Interior identifica o respectivo 

espaço de residência e de trabalho como um território vulnerável à ocorrência 

de situações de défice de precipitação/seca é a primeira questão aqui 

analisada. 

Tendo em conta o objectivo descrito foram identificados, para posterior 

comparação, distintos territórios e escalas geográficas. No primeiro caso 
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foram consideradas as regiões do Alentejo e da Beira Interior. Esta região  

com particular destaque para os concelhos de Idanha-a-Nova, Penamacor, 

Guarda e Oleiros (Pimenta, Santos e Rodrigues, 1997)  é também um pólo 

de acentuada secura relativa, para além do localizado na bacia hidrográfica 

do Guadiana (Drain, 1996: 40). As escalas geográficas consideradas, no 

inquérito por questionário, foram: o país, várias regiões do país, o Alentejo, só 

alguns concelhos desta região, a Beira Interior, só alguns concelhos desta 

região. 

Dos resultados obtidos conclui-se que cerca de dois terços dos residentes 

no Baixo Alentejo Interior identifica o território do Alentejo, em sentido lato, 

como o mais vulnerável à ocorrência de situações de défice de precipitação/ 

seca, e ignora o outro pólo de secura relativa acima identificado. Estas duas 

conclusões gerais são válidas, independentemente do grupo socioeconómico 

de pertença, nível de escolaridade e idade. Merecem, contudo, dois 

esclarecimentos. 

Por um lado, é de sublinhar a importância relativa que a população da 

Margem Esquerda do Guadiana  território mais fustigado por secas, 

comparativamente aos restantes concelhos do Baixo Alentejo Interior, e onde 

predomina a agricultura de sequeiro  atribui aos respectivos concelhos de 

residência e de trabalho. Mais especificamente, metade dos residentes em 

Mértola e Serpa identificam estes concelhos como os territórios mais 

vulneráveis. Porém, quando solicitados a priorizar as escalas geográficas, 

acima enumeradas, o Alentejo, em sentido amplo, é o território identificado 

em primeiro lugar como o mais vulnerável à ocorrência de secas. 

Do exposto ressaltam alguns aspectos que importa sublinhar. Para além 

da contradição que uma primeira leitura dos mesmos pode sugerir, são 

também objecto de reflexão ao longo deste capítulo. 

Em primeiro lugar, o facto de os residentes na Margem Esquerda 

identificarem este território como o mais vulnerável ilustra a importância do 

contexto na percepção do risco da seca, como aliás foi já comentado nos dois 

primeiros capítulos. O mesmo facto sugere ainda a existência de experiências 
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de ocorrências de situações de défices de precipitação/secas, vividas pelos 

residentes nos respectivos quotidianos doméstico e de trabalho. Sabendo-se 

que no âmbito das fronteiras geográficas do Baixo Alentejo Interior os 

concelhos de Serpa e de Mértola não dispunham, até muito recentemente, de 

abastecimento de água ao domicílio e ainda não dispõem de infra estruturas 

de rega, é natural que as referidas marcas estejam particularmente presentes 

na memória dos residentes nos referidos concelhos. 

Em segundo lugar, o facto dos residentes nos concelhos de Serpa e 

Mértola atribuírem prioridade ao Alentejo como o território mais vulnerável 

pode encontrar explicação na magnitude das perdas económicas. De facto, 

sendo a economia daqueles dois concelhos, comparativamente à dos de 

Ferreira do Alentejo, Aljustrel e Beja, menos desenvolvida, quer do ponto de 

vista agrícola quer não agrícola, é óbvio que aquela magnitude é menos 

significativa. 

Estas hipóteses explicativas ganham relevância perante as opiniões 

recolhidas sobre quais as populações e os sectores de actividade económica 

mais afectados pelas secas. As possibilidades passíveis de escolha, que 

constavam no inquérito por questionário, figuram no quadro que se segue 

(Quadro 4.1). De esclarecer que estas possibilidades foram apuradas a nível 

do concelho, de residência e de trabalho, e do país. 

Dos elementos apurados conclui-se que quando a escala de referência é o 

concelho as possibilidades acima enumeradas que merecem maior atenção 

são, por ordem decrescente, a agricultura de regadio (cerca de dois terços do 

total das respostas), as donas de casa (metade das respostas) e só depois 

surge a agricultura de sequeiro. Se a tendência descrita não apresenta 

desvios estatisticamente significativos entre os vários grupos sócio-

económicos de pertença, escalões etários e nível de escolaridade, já o 

mesmo não sucede quando se analisa o território de residência e de trabalho 

da população. 

Com efeito, a ordenação das referidas possibilidades é, por ordem 

decrescente, e de acordo com a opinião da população residente na Margem 



AS SECAS: CONTEXTOS, ATITUDES E COMPORTAMENTOS BAIXO ALENTEJO INTERIOR (1932-1995) 

 

 

____________________________________________________________________ 113 

Esquerda, a agricultura de regadio (77% do total das respostas), a agricultura 

de sequeiro (67%) e as populações que vivem no campo (36%). Por seu lado, 

a opinião da população que habita o território aqui designado por rural e 

agrícola de regadio, concelhos de Aljustrel e de Ferreira do Alentejo, reparte-

se entre as donas de casa (75%), as populações que vivem no campo (59%) 

e a agricultura de sequeiro (49%). Por fim, as escolhas dos urbanos 

distribuem-se entre a agricultura de regadio (70%), as populações que vivem 

no campo (53%) e as donas de casa (38%). 

 

Quadro 4.1  − Opinião (%) sobre quais as populações e os sectores de actividade 
económica mais afectados em anos de falta de água/seca (*) 

População e sectores de actividade económica Escala 
geográfica 

de 
referência 

Território de 
residência dos 

inquiridos 

Donas 
de 

casa 

Populações 
que vivem na 

cidade 

Agricultura 
de sequeiro 

Comércio Indústria 
Turismo, 
hotéis e 

restaurantes 

Agricultura 
de regadio 

Populações 
que vivem 
no campo 

Baixo Alentejo 
Interior 

51 19 49 18 9 8 64 48 

Concelhos 
Mértola e 
Serpa 

32 29 67 15 15 2 77 36 

Concelhos 
Aljustrel e 
Ferreira do 
Alentejo 

75 1 49 21 5 12 48 59 

Concelho 

Concelho Beja 38 34 35 18 7 12 70 53 

Baixo Alentejo 
Interior 

20 40 22 37 60 39 42 16 
País 

Concelho Beja 19 43 16 26 40 41 51 30 

(*) Pergunta de resposta múltipla, máximo de três possibilidades 

Fonte:  Inquérito por questionário 

 

Porém, quando a escala se alarga, as avaliações alteram-se no respectivo 

conteúdo e significado sociológico. Assim, em termos globais, o sector 

identificado como o mais afectado pelas secas é o da indústria (60% do total 

das respostas), segue-se a agricultura de regadio (42%) e as populações que 

vivem na cidade (40%). A desvalorização social dos impactos das secas nos 

espaços rurais manifesta-se, com clareza, nesta apreciação geral. 

Embora a tendência descrita não registe desvios estatísticos significativos 

entre os vários grupos socioeconómicos, classe etária e nível de escolaridade 
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é de sublinhar as alterações da mesma quando se retém o perfil do território 

de residência e de trabalho. Assim, as populações residentes em meio urbano 

são consideradas ser mais afectadas, relativamente às que vivem no campo. 

Porém, os urbanos, residentes em Beja, identificam a agricultura de regadio 

(51% do total das respostas) e o turismo, hotéis e restaurantes (41%) como 

os sectores de actividades económica que, a nível do país, são mais 

afectados pela ocorrência de situações de défice de precipitação/seca. Por 

seu lado, os residentes em meio rural agrícola, de regadio e de sequeiro, 

optam pelo sector industrial (respectivamente, 60% e 70% do total das 

respostas). 

Do confronto dos dois cenários traçados ressaltam quatro aspectos. Um 

aspecto refere-se ao facto de a população do Baixo Alentejo Interior identificar 

o respectivo território de residência e de trabalho como predominantemente 

rural e agrícola. Como se viu, quer as populações que vivem nas cidades, 

quer a indústria, só são reconhecidas como afectadas pela seca quando a 

avaliação remete para a escala do país. 

O segundo aspecto, em larga medida relacionado com o anterior, remete 

para o tipo de relação e de avaliação do espaço envolvente. A relação que os 

residentes estabelecem com aquele espaço é ainda eminentemente 

produtiva, e não estética e moral. Estando o olhar dominado pelo sentido da 

proximidade, aquela população não percepciona o espaço envolvente como 

uma paisagem (Dacos, 1997). Com efeito, se Larrère (2002) nos recorda que 

a paisagem nasce de uma distanciação, Berque (1995) esclarece-nos que 

foram os citadinos quem descobriu a paisagem rural. 

O terceiro aspecto a reter prende-se com a prioridade atribuída à 

agricultura de regadio pelos habitantes da Margem Esquerda do Guadiana, 

apesar do respectivo território de residência e de trabalho ser dominado por 

uma agricultura de sequeiro. Esta dimensão complementa e amplia a 

interpretação atrás avançada sobre a percepção daquela população quanto à 

menor magnitude das perdas económicas de que é alvo, quando ocorrem 

situações de défice de precipitação/seca. 
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Por sua vez, as opiniões expressas pelos urbanos sugerem, em 

significativo contraste com os residentes na Margem Esquerda, a sua menor 

vulnerabilidade à ocorrência de secas. Sugerem ainda, na perspectiva dos 

próprios, que a urbanidade do respectivo território de residência e de trabalho 

é mais teórica do que real. A confirmar esta afirmação está a clara 

preocupação que manifestam com o rural e com a agricultura. Para os 

urbanos, recorde-se, os mais afectados são a agricultura de regadio (70% do 

total das respostas), segue-se-lhe as populações que residem no campo e a 

agricultura de sequeiro. Só depois surgem os residentes em espaço urbano 

(cerca de um terço do total das respostas). 

Esta constatação, válida em termos empíricos, suscita a importância de 

reflexão sobre a operacionalidade de conceitos para a classificação de 

territórios, na leitura de questões que versem o ambiente e a natureza, bem 

como as noções estatísticas de urbano e de rural. 

 

Vulnerabilidade económicaVulnerabilidade económicaVulnerabilidade económicaVulnerabilidade económica    

Neste ponto, com base na informação recolhida por inquérito por 

entrevista, procura-se clarificar o conteúdo e o significado da percepção das 

populações sobre a evolução da vulnerabilidade económica à seca. Para tal 

foi formulada uma questão aberta que tinha por finalidade identificar quais os 

grupos e as actividades socioeconómicas que, na opinião dos entrevistados, 

são e eram mais afectadas pela ocorrência de secas. Deste modo, a questão 

reportava-se a dois momentos temporais (o momento actual e antes), sem 

imposição de qualquer periodicidade, e circunscrevia-se aos territórios onde 

se desenrolava o quotidiano de residência e de trabalho dos inquiridos. 

Das respostas obtidas sobressaem os seguintes factos. Em primeiro lugar, 

uma alteração na apreciação dos inquiridos com respeito aos dois momentos 

temporais sob análise. Em segundo lugar, constata-se que as alterações 

especificadas são avaliadas de forma distinta consoante os indivíduos 

dependem economicamente de forma directa ou indirecta do cultivo da terra. 
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As transcrições de alguns dos testemunhos recolhidos dão a conhecer os 

conteúdos dos aspectos enumerados. 
 

"[Antes] eram os agricultores e as outras pessoas também porque, às vezes, os 

poços também secavam. Mas como havia vários poços, arranjava-se sempre 

qualquer coisa. Era penoso andar a acartar água, mas não vinha trazer prejuízos. 

Hoje em dia é só a agricultura que é afectada" (doméstica, nascida em 1937, não 

sabe ler nem escrever, residente na freguesia de Brinches, concelho de Serpa). 
 
"[Antes] acabava por ser toda a gente. Vivia-se muito pobremente no Alentejo. 

Havia os lavradores grandes que, como tinham grandes áreas ainda conseguiam 

aguentar. Mas mesmo os grandes lavradores viviam de uma maneira pobre, em 

relação a uma pessoa da classe média hoje. Mas quem tinha pouco vivia mesmo 

muito mal. Havia fome (…). Hoje são mais os agricultores" (agricultor, nascido em 

1955, bacharel, residente na freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de 

Aljustrel). 
 

Em suma, embora a agricultura mereça referência particular, é amplamente 

reconhecido que outrora a totalidade dos residentes era afectada pela seca. 

No momento presente, pelo contrário, são prioritariamente identificados os 

que têm o cultivo da terra como fonte de proventos. O facto de a população já 

dispor de água canalizada no domicílio ajuda a explicar a distinção entre os 

dois momentos temporais. É também de notar que são, sobretudo, os 

agricultores quem identifica este grupo socioprofissional como o mais afectado 

pela seca, no momento actual. 

Na realidade, para os que estão indirectamente relacionados com o cultivo 

da terra, mas dependem economicamente de actividades não agrícolas, é no 

momento presente que a seca é avaliada como afectando de forma mais 

indiferenciada a população activa. Esta é uma outra leitura dos contornos dos 

universos sociais actualmente afectados pela ocorrência de secas. Para além 

de ampliar a perspectiva antes descrita, também evidencia que a agricultura 

ainda continua a ser identificada como o motor da economia por parte dos 

residentes no Baixo Alentejo Interior. O testemunho que se segue ilustra o 

referido. 
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"[Antes] era só mais o agricultor. [Agora] não é só o agricultor que fica mal. Toda a 
gente fica mal porque a base principal é a agricultura" (carpinteiro, nascido em 
1945, 4ª classe, residente na freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de 

Aljustrel). 
 

Com efeito, a importância do cultivo da terra na economia das famílias faz-

se hoje sentir não só em termos directos, através do cultivo de uma unidade 

produtiva, mas também de forma indirecta, dado que parte significativa do 

trabalho não agrícola está mais ou menos relacionada e, em muitos casos, 

dependente do sector agrícola. A este propósito é de referir um estudo, 

realizado em 1997, de avaliação do impacto socioeconómico do 

Aproveitamento Hidroagrícola de Odivelas na criação local de emprego e na 

fixação de pessoas no território. Esta infra estrutura colectiva de rega 

beneficia, recorde-se, a agricultura da freguesia de Figueira de Cavaleiros. 

No que respeita ao emprego, aquele estudo identifica o emprego directo 

(nas unidades produtivas do Perímetro), indirecto (resultante da transfor-

mação local de produtos agrícolas) e induzido (resultante da procura das 

famílias com actividade agrícola no Perímetro). Salienta ainda as dinâmicas 

empregadoras locais e o crescimento de actividades não agrícolas provocado 

pelo Perímetro de Odivelas. No que refere a este último aspecto, o estudo 

conclui que 
 
"os contrastes identificados entre a dinâmica demográfica das freguesias 

abrangidas pelo Perímetro (com destaque para Figueira de Cavaleiros) e a de 
outras freguesias vizinhas, ou ao nível de conjunto do Baixo Alentejo, estarão 
seguramente associados à fixação de pessoas por via do emprego directo  

(e induzido) gerado pelas explorações agrícolas do Perímetro de Odivelas" 
(Cordovil e Neves, 1997: 128). 

 

Das duas leituras sobre o conteúdo e o significado da percepção dos 

residentes do Baixo Alentejo Interior da vulnerabilidade económica à seca são 

de reter os seguintes elementos. 

Em primeiro lugar, o facto de a vulnerabilidade económica à seca ter hoje 

um significado distinto, do de outrora. Neste âmbito, é legítimo supor que tal 
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alteração possa ser relacionada pela população do Baixo Alentejo Interior 

como não sendo alheia à actividade humana e que, consequentemente, 

interpreta as consequências das secas como uma questão interna à 

sociedade, isto é, que emana dela, da sua organização e funcionamento. Esta 

questão será esclarecida ao longo deste ponto, quando for feita referência 

aos sistemas de produção agrícolas dependentes do regadio. 

Em segundo lugar, a referida percepção não possui idêntico conteúdo nem 

significado para os distintos grupos socioeconómicos. Como se viu, enquanto 

os que estão directamente relacionados com o exercício da actividade 

agrícola tendem a ter uma percepção da magnitude da vulnerabilidade 

económica mais confinada em termos sociais, já os que dela dependem 

indirectamente parecem ter uma percepção da dimensão daquela mais 

ajustada à realidade. 

Estas diferenças, em larga medida explicadas pelas experiências vividas, 

são igualmente constatadas quando os habitantes do Baixo Alentejo Interior 

reflectem sobre as consequências dos anos de seca no desenvolvimento 

económico do concelho de residência e de trabalho, e nas condições de vida 

das populações. Vejamos, em primeiro lugar, o ponto de vista de indivíduos 

sem qualquer tipo de relação e o dos directamente relacionados com a 

actividade agrícola. 
 
"Acho que [a ocorrência de secas] não [teve consequências no desenvolvimento 
económico do concelho]. Só se foi na agricultura, mas compensaram nos anos a 
seguir. [Nas condições de vida das populações] só quando havia cortes de água" 

(doméstica, nascida em 1955, 4ª classe, residente na freguesia de Brinches, 
concelho de Serpa,  profissão do cônjuge: agricultor). 
"Dentro da cidade não me parece que tenha havido muita influência, porque não 

foram períodos muito longos. Mas nas zonas rurais do concelho não sei" (juíz, 
nascido em 1955, residente na freguesia urbana de S. Salvador, concelho de 
Beja). 

 
"Só na agricultura, porque o cereal não dá, os pastos não chegam, tem de se 
comprar ração para o gado e o prejuízo é muito grande. A seca tem influência na 

vida das pessoas por elas terem mais ou menos despesas para alimentar os 
gados. O resto da população nada conta para eles e a população que vive da 
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agricultura aqui nesta zona é muito diminuta" (agricultor, nascido em 1946,  
4ª classe, residente na freguesia de Santana de Cambas, concelho de Mértola). 

 

Os limites da magnitude da vulnerabilidade económica à seca, subjacentes 

aos testemunhos acima transcritos, contrastam com os identificados pelos 

indivíduos que se encontram, em termos de trabalho e de rendimento, 

indirectamente dependentes do funcionamento do sector agrícola, como de 

seguida se dá a conhecer. 
 
"Sim [os anos de seca tiveram consequências no desenvolvimento económico do 

concelho]. Em todos os aspectos. (…) Por exemplo, na construção: as pessoas 

que faziam tomate ganhavam mais algum dinheiro, arranjavam a casa, faziam 

outra casa, o poder de compra era muito maior. Comercialmente era a mesma 

coisa. As pessoas compravam mais. Com a seca toda a gente começou a fechar a 

bolsa (…). 

Sem essas culturas eram uns milhares de contos que não entravam nesta 

freguesia e isso a nível local nota-se bem. E não só a nível local, era a maquinaria 

agrícola que não se comprava, era também a nível regional, pelo menos" 

(empregado bancário, nascido em 1954, 11º ano de escolaridade, residente na 

freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel). 
 

"A nossa freguesia vive da agricultura porque não temos aqui fábricas (…). Nesses 

anos que vieram aí atrasados que não choveu, a barragem [do Roxo] tinha pouca 

água, reduziu-se a produção de tomate e foi aí que foi a maior queda da nossa 

freguesia. 

Quando a agricultura enfraquece, sejam oficinas de serralheiro, que trabalham em 

reparação de máquinas agrícolas, sejam oficinas de carpinteiros ou pedreiros … o 

agricultor que precisa de arranjar uma casa, se o ano for ruim não manda fazer, 

precisava de reparar uma alfaia, pede uma emprestada e não manda arranjar a 

dele, começa a evitar gastar e sofrem todos com isso" (serralheiro, nascido em 

1945, 4ª classe, residente na freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de 

Aljustrel). 

 

Os testemunhos transcritos confirmam que a vulnerabilidade económica e 

social varia mais rapidamente do que o fenómeno natural da seca, uma vez 

que aquelas não são independentes da actividade humana. Confirmam ainda 
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que a magnitude daquela vulnerabilidade é tanto maior quanto mais diversi-

ficada for a matriz económica do território onde a seca ocorre. 

No caso concreto, a estrutura daquela matriz assenta essencialmente nas 

actividades económicas desenvolvidas no âmbito do sector agrícola e a 

jusante do mesmo, aqui ilustradas pelos testemunhos de residentes no 

concelho de Aljustrel. Se é certo que a vulnerabilidade económica e social é 

maior nos territórios cuja matriz é mais diversificada  que, no caso em 

apreço, coincide com a prática de sistemas produtivos mais dependentes do 

regadio  sucede que na Margem Esquerda os impactos daquelas 

vulnerabilidade não serão de descurar. Neste território, embora a vulnerabi-

lidade económica à seca se circunscreva principalmente à agricultura, tal não 

significa que o consequente impacto social seja pouco significativo, dada a 

importância daquela actividade na economia das famílias e do espaço rural. 

Traçados e caracterizados os cenários valorativos da evolução da 

vulnerabilidade económica, de acordo com a percepção dos residentes do 

Baixo Alentejo Interior, afigura-se interessante indagar até que ponto e como 

os mesmos avaliam as respectivas preocupações sobre a eventualidade de 

poderem ocorrer futuras situações de carência de precipitação/seca. 

Do conjunto das opiniões recolhidas é possível traçar três atitudes, 

significativamente distintas no respectivo conteúdo. Estas atitudes foram 

identificadas com base no cruzamento de dois eixos, a saber: o grau de 

estruturação interna dos interesses individuais e as fronteiras que os separa 

do resto da sociedade, isto é, dos "Outros" presentes no conteúdo das 

respostas obtidas. 

Uma atitude dominante sub valoriza quer a eventualidade da ocorrência 

daquelas situações, quer as possíveis consequências da mesma. Partilhada 

pelos que consideram ter a satisfação das respectivas necessidades 

salvaguardadas, estes indivíduos manifestam uma atitude aqui designada por 

individualista. Transversal aos vários grupo socioeconómicos é ilustrada com 

os testemunhos que se seguem. 
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"[Agora] as pessoas preocupam-se menos [com a eventualidade de ocorrência de 

uma seca] porque nunca mais houve falta de água. Há uns cinco ou seis anos que 

não há falta de água, porque abriu a barragem do Enxoé que serve as freguesias 

todas" (doméstica, residente na freguesia de Brinches, concelho de Serpa). 

"Em termos de abastecimento urbano, agora preocupam-se menos (…). Na cidade 

a única preocupação tem a ver com o abastecimento e, como não tem havido esse 

problema, não se preocupam" (juíz, residente na freguesia urbana de S. Salvador, 

concelho de Beja). 
 

"Preocupam-se menos. Hoje a maior parte das pessoas já tem furos. Começaram 

a fazer furos a ver se faziam frente à falta de água, quando surgiram esses anos de 

seca. (…) Se eles fizerem o Alqueva acho que as pessoas ainda se começam a 

preocupar menos" (carpinteiro, residente na freguesia de S. João de Negrilhos, 

concelho de Aljustrel). 
 

Como se vê, os que manifestam uma atitude individualista, para além de 

centrados nos respectivos interesses, fazem confiança no mercado e na 

capacidade humana de dominar o risco com base nos avanços da ciência e, 

sobretudo, nos desenvolvimentos tecnológicos. 

A contrastar com o perfil acabado de traçar estão os que assumem uma 

postura de vincada subordinação ao resto da sociedade, e um fatalismo face 

à respectiva situação. Esta atitude de exclusão é maioritariamente partilhada 

pelos agricultores, e de seguida ilustrada a partir de alguns dos testemunhos 

recolhidos. 
 
"Quem se preocupa mais são os agricultores. Sempre foi assim. (…) Os outros … 

não sei" (agricultor, residente na freguesia de Santana de Cambas, concelho de 

Mértola). 
 

"Antigamente era diferente porque agora há muito mais encargos. As pessoas 

investem e vêem as coisas a andar para trás, começam a sentir mais. Mesmo que 

antigamente andassem com fome e hoje não, agora preocupam-se mais. Se se 

semeasse hoje o que se semeava antigamente ainda era pior, porque eram só 

culturas de sequeiro, não podiam regar. 
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Muita gente está a semear trigos rijos por causa do subsídio, e como os trigos rijos 

sofrem mais com a seca do que o trigo mole, a seca passa a ser ruim" (agricultor, 

residente na freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel). 
 

"[Agora] muitíssimo mais porque as culturas de regadio estão a ter uma evolução 

cada vez maior. São hoje a base da agricultura desta zona e estamos cada vez 

mais dependentes da água" (agricultor, residente na freguesia de S. João de 

Negrilhos, concelho de Aljustrel). 
 

"É possível que, como estamos mais mecanizados, temos as máquinas e os pivôs 

que têm que ser pagos, preocupamo-nos mais" (agricultor, residente na freguesia 

de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel). 

 

Por fim, a outra atitude identificada, é aqui designada por solidária. 

Centrada na sociedade, reflecte, ainda que implicitamente, uma preocupação 

ambiental na medida em que desaprova e receia as consequências negativas 

dos comportamentos humanos nos equilíbrios ambientais. Na perspectiva dos 

indivíduos que a partilham, claramente minoritários em termos numéricos, o 

perigo da intervenção humana nestes equilíbrios poderá ter consequências 

dramáticas dada a irreversibilidade dos mesmos. 
 
"Eu acho que a importância da água é crescente. À medida que as civilizações se 

vão tornando mais evoluídas, vão-se preocupando mais com este bem natural que 

é essencial (…)" (médica, nascida em 1958, residente na freguesia urbana de  

S. Salvador, concelho de Beja). 
 

“Acho que as pessoas se preocupam mais [agora], porque são mais sensíveis a 

essas coisas. 

Nos últimos anos fala-se mais desses problemas na comunicação social” 

(enfermeira, nascida em 1971, residente na freguesia urbana de S. Salvador, 

concelho de Beja). 

"Preocupam-se menos [agora], porque há vinte e tal anos não havia regadios e as 

pessoas viviam do sequeiro (…). Para além disso, há os subsídios para as perdas 

[agrícolas] das secas” (electricista, nascido em 1956, residente na freguesia de  

S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel). 
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Do exposto sobressaem os seguintes aspectos. Primeiro, enquanto os que 

partilham uma atitude fatalista são sensíveis à vulnerabilidade económica, já 

os indivíduos que manifestam uma preocupação sobre as consequências dos 

diferentes tipos de intervenção humana alargam as suas preocupações à 

vulnerabilidade ambiental, ainda que muito timidamente. São também estes, 

recorde-se, os que se auto identificam como pouco afectados pelas 

consequências das secas. 

Segundo, se é certo que a magnitude da vulnerabilidade económica tende 

a aumentar quanto mais diversificada for a matriz económica do território 

onde a seca ocorre, também parece ser verdade que aquela surge reforçada 

quanto maior é a dependência tecnológica da referida matriz. Com efeito, no 

caso sob análise, a percepção ao risco da seca assume contornos mais 

claros, sobretudo, entre os grupos socioeconómicos que estão relacionados 

com uma vertente do sector agrícola que, para além de intensiva, é altamente 

dependente de sistemas de rega tecnologicamente avançados, e não em 

técnicas tradicionais como, por exemplo, a rega por sulcos. Como elementos 

dos mesmos referem: “estamos mais mecanizados”, “temos as máquinas e os 

pivôs que têm se ser pagos”. 

Aquela vertente do sector agrícola tem ainda outra particularidade: o seu 

elevado grau de dependência (e benefício) às políticas de protecção de 

preços e mercados em vigor no âmbito da PAC. Segundo a informação do 

Recenseamento Agrícola de 1999, mais de metade (53%) da área regada 

encontrava-se ocupada com culturas directamente protegidas por aquela 

política agrícola (milho, cereais de Inverno, oleaginosas, arroz, tomate para 

indústria e beterraba sacarina). Àquele valor é de adicionar 19% de área 

ocupada com culturas forrageiras regadas. Embora estas não estivessem 

directamente protegidas pelas medidas de política em vigor, acabavam por 

sê-lo, indirectamente, através dos subsídios às produções pecuárias (carne e 

leite). Apenas os restantes 28% da área regada estava ocupada com 

actividades menos beneficiadas pela PAC: hortícolas, pomares, vinha e olival 

(Avillez, Silva e Martins, 2005: 269). 
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Em suma, quando a actividade económica é a agricultura, a magnitude da 

vulnerabilidade económica e social também não é independente das políticas 

agrícolas. De recordar as palavras de um agricultor entrevistado, 
 
“Muita gente está a semear trigos rijos por causa do subsídio, e como os trigos rijos 
sofrem mais com a seca do que o trigo mole, a seca passa a ser ruim" (agricultor, 

residente na freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel). 
 

De sublinhar que o aumento da área regada em Portugal decorre “dos 

interessantes níveis de competitividade alcançados pelas actividades” de 

regadio, tendo esta competitividade vindo a ser favorecida por dois factores 

fundamentais: “o nível de protecção de que são alvo no âmbito da PAC, e a 

política de preços da água que tem sido praticada até ao presente” (Avillez, 

Silva e Martins, 2005: 268). 

A dependência tecnológica da matriz produtiva agrícola não se esgota no 

regadio. Mesmo na Margem Esquerda do Guadiana  embora a agricultura 

praticada seja de sequeiro e a matriz económica do território menos 

diversificada, comparativamente à dos restantes concelhos do Baixo Alentejo 

Interior  a crescente integração no mercado dos factores de produção 

agrícola (fertilizantes químicos, rações, pesticidas) foi acompanhada por um 

aumento da magnitude, e correspondente percepção, da vulnerabilidade 

económica dos agricultores à seca. Os relatos que se seguem são 

esclarecedores. 
 
“Quem se preocupa mais somos nós [os agricultores], é claro. Porque faltam 
pastagens e os gados têm que ser alimentados com outros complementos que são 

bastantes caros. E mesmo as searas! Há anos que são muito ruins por falta de 
água. Aqui, sobretudo na Primavera, falta quase sempre água. Depois, as searas 
nunca são o que deviam ser” (agricultor, residente na freguesia de Santana de 

Cambas, concelho de Mértola). 
 
“Preocupamo-nos mais agora. Falta a chuva, começa a falhar o pasto e temos que 

comprar ração, e temos que comprar palha a 400$00 ou 500$00 o fardo [cerca de 
2-2,5 Euros]. Tenho aqui anos que o lucro do gado não consegue pagar as 
despesas que os gados fizeram” (agricultor, residente na freguesia de Santana de 

Cambas, concelho de Mértola). 



AS SECAS: CONTEXTOS, ATITUDES E COMPORTAMENTOS BAIXO ALENTEJO INTERIOR (1932-1995) 

 

 

____________________________________________________________________ 125 

A dependência da matriz produtiva, praticada nos campos da Margem 

Esquerda, às políticas agrícolas é também uma realidade. 
 

“Ora, são os agricultores. Bom, mais os que regam, é claro, mas nós aqui também, 
e muito! Agora ainda [se preocupam] mais que antigamente. Isto porque 
antigamente havia muito menos animais por hectare e as pessoas também davam 

o que tinham. Davam palha, davam alguma aveia, se tinham! Às vezes morriam 
animais à fome. É que não havia rações. Só depois, nos anos 80 [1980], é que se 
começou a tratar os gados de outra maneira, quando começou a haver subsídios. 

Ora, assim, agora é mais preocupação” (agricultor, residente na freguesia de 
Santana de Cambas, concelho de Mértola, sublinhados nossos). 

 

Por fim, é de sublinhar a importância da experiência vivida. Quer na 

avaliação dos impactos económicos da seca quer, em consequência, no 

moldar do processo de estruturação da percepção, individual e colectiva, do 

risco da seca. Até que ponto aquela experiência ajuda a explicar os 

comportamentos, individuais e colectivos, no que respeita quer aos usos da 

água, quer às medidas adoptadas no sentido de acautelar e/ou minorar as 

consequências da ocorrência de eventuais situações de carência de 

precipitação/seca é matéria a ser debatida nos próximos capítulos. 

    

A reversibilidade das consequências das secasA reversibilidade das consequências das secasA reversibilidade das consequências das secasA reversibilidade das consequências das secas    

Em jeito de introdução ao capítulo que se segue, centrado sobre os usos 

da água, afigura-se importante uma breve referência às medidas estatais, 

relativamente recentes, tendo em vista minorar as perdas económicas em 

consequência da ocorrência de seca. Assim, este ponto centra-se em duas 

questões. Avaliar como os não agricultores percepcionam aquelas práticas 

estatais e analisar os processos de construção social e política que ajudaram 

a legitimar tais práticas. 

A primeira questão é aqui desenvolvida com base na informação empírica 

qualitativa, recolhida por inquérito por entrevista. A segunda é abordada com 

base na análise dos conteúdos noticiosos publicados no Diário do Alentejo, 

numa perspectiva temporal. Por fim, a partir de estudos realizados noutros 
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contextos geográficos e socioeconómicos, procura-se ilustrar até que ponto e 

como as duas questões enumeradas podem ter reflexos nos usos da água 

por parte dos agricultores. 

 

“Todos são afectados, mas só alguns compensados” 

A análise dos testemunhos verbais recolhidos sobre quem é afectado pela 

seca permite concluir que são os não agricultores quem, quase sem 

excepção e de forma espontânea  uma vez que o tema não foi explicitado 

 , faz referência às compensações monetárias atribuídas aos agricultores, 

em situações de ocorrência de seca. Este facto sugere que, se por um lado, 

quem recebe os subsídios os encara como um direito, por outro, os não 

agricultores percepcionam os mesmos com alguma incompreensão. Esta 

última é expressa com mais evidência, sobretudo, entre os que dependem 

indirectamente do sector agrícola, quer em termos de emprego, quer de 

rendimento. A fim de confirmar o exposto, dão-se a conhecer alguns excertos 

de testemunhos verbais. 
 
“Claro que toda a gente era, e é, afectada [pela seca]. As donas de casa e a 
restante população,  porque quando há cortes no fornecimento de água quem vive 
na cidade também é afectado na higiene pessoal, na alimentação, etc (…). Ainda 

assim os agricultores são afectados, mas são os únicos a ser compensados pelos 
incómodos” (médica, residente na freguesia urbana de S. Salvador, concelho de 
Beja). 
 
“Afectados [pela seca] somos todos, mas uns mais que outros. Os menos 
[afectados] são os agricultores, pois com a política de subsídios que existe, eles 

não são prejudicados” (mecânico, residente na freguesia de S. João de Negrilhos, 
concelho de Aljustrel). 
 
“Sempre foram os agricultores [os afectados pela seca]. Antes da barragem [do 
Roxo] servir para o consumo humano, as necessidades das pessoas também eram 
diferentes e havia aqui à volta depósitos onde se ia à água, os miúdos tomavam 

banho na ribeira ou num tanque e os mais velhos só tomavam um banho por 
semana, não se sentia tanto a falta de água. Agora em termos agrícolas isso era 
impensável [não sentir a falta de água], e agora ainda pior. Nós somos os mais 
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prejudicados. Não havendo água da barragem [do Roxo] a pessoa nada pode 
fazer, e com as culturas de Outono-Inverno, não havendo chuva, também não se 
pode fazer nada” (agricultor, residente na freguesia de S. João de Negrilhos, 

concelho de Aljustrel). 
 

A atribuição de subsídios à agricultura com o objectivo de minorar as 

perdas económicas está, em muito, relacionada com as alterações que foram 

sendo introduzidas nos sistemas produtivos da região. Com efeito, se no 

território da Margem Esquerda do Guadiana, 
 
“(…) antigamente havia muito menos animais por hectare e as pessoas (…) davam 

o que tinham (…)” (agricultor, residente no concelho de Mértola, referindo-se às 

décadas de 60 e 70, do século XX), 

já nos concelhos onde actualmente se pratica uma agricultura intensiva, 
 
“(…) antes não havia regadio, mas também não havia barragens [do Roxo], não se 

armazenava água, as culturas eram de sequeiro. As pessoas não utilizavam água, 

a água que se utilizava era para dar de beber ao gado (…)” (agricultor, residente no 

concelho de Aljustrel, referindo-se aos anos anteriores a 1970, data de início do 

regadio colectivo do Roxo). 
 

Porém, a reivindicação daqueles subsídios, por parte da imprensa regional 

escrita, está datada no tempo. A análise dos conteúdos das notícias 

publicadas pelo Diário do Alentejo, ao longo do período compreendido entre 

1932 e 1995, sobre as consequências das secas permite clarificar este 

aspecto. Antes, porém, são de salientar os seguintes aspectos. 

Primeiro, o reduzido número de relatos publicados naquele periódico que 

versaram o tema consequências das secas. Entre 1932 e 1995 foram 

recenseadas unicamente quarenta e oito notícias, número significativamente 

inferior ao dos relatos centrados sobre situações de inundações, escassez de 

água e ocorrências extremas de ausência de pluviosidade (seca). Este 

número foi, recorde-se, cento e quinze notícias. 

Segundo, a irregularidade da trajectória temporal, no período analisado 

(1932-1995), do acervo noticioso sobre a matéria. Tomando como referencial 
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a presença do tema da categoria de conteúdo, consequências das secas, 

conclui-se da existência de seis períodos temporais. 

Num primeiro momento, entre 1932 e 1967, foram publicadas onze 

notícias. Neste longo espaço temporal de trinta e cinco anos, são de assinalar 

os anos de 1935, com quatro notícias, e o de 1967 com duas. Se, como já foi 

referido com detalhe, os anos hidrológicos de 1932/1935 coincidiram com um 

período seco de três anos, e o de 1966/67 com um ano de seca, em muitos 

outros ocorreram também, à escala regional, situações extremas de ausência 

de pluviosidade, segundo os critérios do conceito de seca meteorológica. Do 

exposto ressalta a não coincidência entre a realidade dos factos e o relato das 

consequências dos mesmos, o que não sucedeu, sublinhe-se, relativamente à 

ocorrência daqueles. 

Entre 1968 e 1971, o Diário do Alentejo não faz qualquer referência ao 

tema. 

Retoma-o nos quatro anos seguintes. Concretamente, entre 1972 e 1975 

são publicadas oito notícias, com destaque para os anos de 1973 e 1975. Em 

cada um destes anos foram recenseadas três notícias. De recordar que nos 

anos hidrológicos de 1973/74 e 1974/75 foram registadas secas meteoroló-

gicas. 

Segue-se um outro período de silêncio em torno das consequências da 

ocorrência de situações de défice de precipitação. Todavia, neste período, 

compreendido entre 1976 e 1982, ocorreram secas meteorológicas  em 

1980-81, que afectou todo o território nacional do Continente, e em 1981-82, 

que fustigou o Alentejo  para além da seca agrícola de 1976-77 que 

abrangeu o distrito de Beja. De notar que, se relativamente aos períodos 

anteriormente comentados, as restrições à liberdade de expressão impostas 

pelo poder político de então podem ajudar a explicar a escassez de relatos 

sobre as consequências das secas ocorridas na região, após 1974 este factor 

perde relevância explicativa. 

Porém, entre 1983 e até 1995, último ano analisado, a assiduidade do 

tema é uma característica do acervo noticioso do periódico regional. Para 
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além do referido, tomando como referencial a frequência dos relatos e a 

dimensão do conteúdo dos mesmos é ainda possível identificar, entre 1983 e 

1995, dois momentos temporais. 

Embora em 1983 o referido periódico tenha retomado o tema das 

consequências das secas na região fá-lo, até 1989, de forma comedida. 

Neste período (1983-1989) foram recenseadas seis notícias, com destaque 

para o ano de 1983 que, tendo sido classificado como ano de seca 

meteorológica, registou quatro relatos noticiosos. 

Porém, a partir de 1990 e até 1995 foram publicadas vinte e três notícias 

que versaram o referido tema da categoria de conteúdo. Ou seja, em apenas 

cinco anos, dos sessenta e três analisados, foi publicado 48% do total do 

acervo noticioso centrado em torno da temática consequências das secas. 

Apesar de os anos hidrológicos de 1991/92, 1992/93 e 1993/94 terem sido, à 

escala do distrito de Beja, anos de seca meteorológica é de assinalar, mesmo 

assim, a excessiva ênfase colocada nas consequências da ocorrência deste 

fenómeno natural, sobretudo, tendo em atenção a trajectória temporal dos 

relatos sobre o tema nos anos anteriores. 

É ainda ao longo do período compreendido entre 1990 e 1995 que as 

descrições dos factos passam a ocupar, na sua maioria, a totalidade da 

mancha da página do referido periódico regional e que o conteúdo das 

mesmas contempla não só os detalhes mas, sublinhe-se, passa a dar realce 

à diversidade de sectores e grupos socioeconómicos afectados pelas secas. 

Por exemplo, para além dos relatos centrados nas dificuldades de 

abastecimento da água ao domicílio e às necessidades agrícolas  inseridos 

sob os títulos: “Seca no Campo Branco: Câmara de Castro Verde corta água 

das 23 às 6 horas da manhã” (3 Abril 1992), “Seca no país é a pior deste 

século. Alentejo reclama medidas” (5 Fevereiro 1993), “Falta de água no 

Alentejo: a culpa não é só da seca” (12 Fevereiro 1993), ”Cortes de água 

começaram” (9 Abril 1993)  vão surgir outros relatos, mais abrangentes, 

relativos ao sector terciário e sobre os prejuízos na indústria e no ambiente. 
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De notar também que é no período entre 1990 e 1995 que a frequência 

dos relatos sobre as consequências das secas no sector agrícola se 

intensifica. O mesmo sucede com as reivindicações de atribuição de 

compensações monetárias, e outro tipo de ajudas, de forma a minorar as 

perdas sofridas pelos agricultores. 

 

Os crescentes consumos domésticos urbanos 

Ao longo dos anos compreendidos entre 1932-1967 e 1972-1975 foram 

publicadas dezanove notícias que relatam consequências das secas. Destas, 

dez centraram-se sobre as dificuldades ao abastecimento doméstico urbano, 

uma versou o tema da higiene pública em meio urbano, seis relatam 

contratempos ao normal funcionamento da actividade agrícola e uma faz 

referência ao trabalho agrícola. Por fim, um relato, essencialmente descritivo, 

dá conta da falta de água nas barragens alentejanas do Roxo (Aljustrel) e do 

Divor (Évora), com base nos elementos fornecidos pelo Serviço 

Meteorológico Nacional, no ano de 1975. 

O primeiro texto publicado no Diário do Alentejo sobre as consequências 

da ocorrência de situações de défice de precipitação surge no número 980, 

com data de 2 de Agosto de 1935. Sob o título “O problema da agua: o que 

nos disse o Sr. Presidente da Camara sobre este assunto”, dá-se a conhecer 

uma situação, aparentemente nova, no concelho de Beja. Como é referido, 
 
“Beja teve até ha pouco tempo a felicidade de ter agua em quantidade suficiente 

para o seu consumo. 

Este ano, porem, começou a sentir-se a sua falta, facto este que, por ser novo, tem 

dado lugar á inquietação pública. (…) 

O que se torna necessário é economizar o mais possível a agua da Camara, que 

deve ser empregada para beber, especialmente utilizando-se a que é adquirida aos 

aguadeiros nos serviços de limpeza. O poço, como pode parecer  segundo as 

informações que tenho [palavras do Presidente da Câmara]  não diminuiu 

sensivelmente de produção. 
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O consumo de agua é que tem aumentado extraordinariamente. A quantidade de 

agua que se gasta hoje em lavagens de automóveis deve ser superior á que a 

cidade gastava ha pouco anos. 

Além disso, o número de instalações tem aumentado muito, o que tem como 

resultado um maior consumo, visto que havendo uma torneira ás ordens, consome-

se mais agua do que tendo que a comprar ás bilhas. 

 Mas  objectámos nós  não poderia ir buscar-se agua a outras nascentes, 

trazendo-a para a cidade em auto-tanques? 

 Isso mesmo se está fazendo. Os auto-tanques da Camara e dos Bombeiros ha 

já muitos dias que andam nesse serviço, fornecendo-se agua ao hospital, cadeia, 

escolas e outros estabelecimentos públicos onde ela falta. (…)”. 
 

A notícia termina com um apelo à paciência e à resignação da população, 

aconselhando-a a “economisar a agua que possa”, dado que 
 
“(…) O verão está quasi no fim e o inverno, que não vem longe, resolverá o 

assunto, procedendo a Camara, entretanto, aos trabalhos necessários para que no 

próximo ano a falta de agua se não faça sentir”. 
 

As crescentes necessidades de água para usos domésticos são 

repetidamente explicitadas. A título ilustrativo referem-se aqui extractos de 

algumas notícias. 
 
“(…) Tem chovido muito pouco nos últimos anos, motivo porque as nascentes 

estão muito fracas. Mas não é só por isso. É que o consumo da agua é hoje muito 

maior do que o era ha anos. 

Vão-se creando habitos de higiene e de limpeza que acarretam um grande 

consumo de agua. (…)” (“A água”, 25  Setembro 1935). 
 

“Causou (…) a maior apreensão na população da cidade [de Beja] o que sobre o 

abastecimento de água os serviços Municipalizados tornaram público (…). 

A restrição compulsiva do consumo de água, particularmente nesta quadra de 

temperaturas máximas é, só por si, motivo de sérias preocupações. [Enumerando 

as várias nascentes que circundam o “pequeno burgo de Beja”, a notícia sugere 

medidas tendo em vista fazer face] ao aumento de consumo resultante do 

crescimento presente e futuro da cidade. (…)” (“O grave problema da falta de 

água”, 24 Julho 1967) 
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A 10 de Abril de 1974, na notícia intitulada “Água: problema inquietante 

para o Município de Beja” era afirmado que, 
 
“O problema da falta de água para o normal abastecimento domiciliário da cidade 

(as restrições começaram há dias e ainda não estamos em meados de Abril) 

mereceu do presidente da edilidade bejense as seguintes considerações. (…). O 

consumo de água tem aumentado, na cidade, a uma percentagem média anual de 

10%. (…)”. 
 

A ênfase colocada na necessidade de satisfazer os usos domésticos em 

meio urbano contrasta com a apreciação benevolente das consequências das 

secas na actividade agrícola. Este contraste é tanto maior quanto não só esta 

constituía a principal fonte de rendimento e de trabalho das famílias que 

residiam no distrito, mas também dada a reduzida importância das que 

habitavam em meio urbano. Com efeito, segundo a informação estatística 

disponível, tomando como referência o ano de 1960, no distrito de Beja a 

população residente activa com profissão era constituída por 109.058 

indivíduos. Destes, 71% foram classificados no grupo de profissões 

relacionadas com o sector primário, concretamente: agricultores, pescadores, 

caçadores, silvicultores e trabalhadores equiparados. Por outro lado, dos 

228.395 indivíduos, com 10 e mais anos, residentes no distrito, somente 

13.428 (6%) habitava em centros urbanos, os quais, sublinhe-se, coincidiam 

com o núcleo urbano de Beja (X Recenseamento Geral da População, 1960). 

Apesar da natureza eminentemente agrícola da estrutura socioeconómica 

do distrito e da respectiva população residir em espaços marcadamente 

rurais, os textos noticiosos centrados sobre as consequências das secas no 

funcionamento do sector limitavam-se a dar conta de situações que, embora 

sugerissem alguma preocupação, não eram descritas como alarmantes nem 

continham sugestões reivindicativas. Por exemplo, tendo como referência a 

seca de 1935, uma notícia de reduzida dimensão chamava a atenção para as 

consequências a nível do trabalho agrícola nos seguintes termos, 
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“(…) Na nossa região também [comparação ao que fora relatado por um ‘jornal do 

norte’] os trabalhos agrícolas estão sendo prejudicados com a falta de agua, o que 

também concorre para agravar a crise de trabalho. (…)” (“Falta de chuvas”,  

1 Novembro 1935). 
 

Se, por um lado, “os trabalhos agrícolas eram prejudicados”, por outro, as 

irregularidades das condições climáticas “causavam embaraços à agricultura” 

(“O problema das chuvas”, 8 Março 1949), ou, no máximo, 
 
“(…) Dum modo geral, são pouco favoráveis as perspectivas respeitantes aos 

resultados destas culturas [praganosas] não se prevendo, salvo em locais mais 

favorecidos, produções satisfatórias. (…)” (“As searas apresentam perspectivas 

pouco satisfatórias”, 21 Abril 1966). 
 

O minimizar das consequências dos défices de precipitação estendia-se 

também às condições da produção pecuária. Como era relatado, 
 
“(…) No Sul, a seca prematura de muitas pastagens e o fraco desenvolvimento de 

outras privou os gados da habitual fartura nesta época do ano. As condições de 

alimentação dos gados não são por enquanto alarmantes mas teme-se que as 

reservas de fenos de palha não permitam manter os actuais efectivos. (…)”  

(“O estado das culturas: a falta de chuvas, em Abril, impediu um bom ano 

cerealífero”, 17 Maio 1965). 
 

De notar o contraste entre a placidez que transpira desta descrição e a 

preocupação que idêntica situação suscitava nos agricultores, a qual ainda 

perdura na memória de alguns, apesar da mesma se reportar a um passado 

não recente. A este propósito é de recordar as palavras de um dos 

agricultores entrevistados, residente na freguesia de Santana de Cambas, 

concelho de Mértola. Embora reconhecendo que no momento presente as 

preocupações sobre as consequências das secas são maiores do que antes, 

décadas de 60 e 70 do século passado, foi precisando que tal diferença  

como de resto já acima se transcreveu  se devia ao facto de antigamente 

haver 
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“(…) muito menos animais por hectare e as pessoas também davam o que tinham. 

Davam palha, davam alguma aveia, se tinham! Às vezes morriam animais à fome 

(…)”. 
 

Em suma, entre 1932 e 1967 e entre 1972 e 1975 foram escassas as 

atenções da imprensa regional escrita às consequências das secas na região. 

Onze das dezanove notícias recenseadas, sobre aquela matéria, centraram-

se nos problemas domésticos e de higiene pública que a falta de água 

causava em meio urbano. Em contrapartida, as dificuldades sentidas na 

agricultura regional eram minimizadas. Este cenário altera-se radicalmente, 

após 1983, como de seguida se dá a conhecer. 

 

A “mobilização geral” 

É nos anos compreendidos entre 1983 e 1989 e, sobretudo, entre 1990 e 

1995 que a informação sobre as consequências das secas se acumula nas 

edições do Diário do Alentejo, quase sem deixar tempo para decantar o 

conteúdo dos factos relatados. Recordando a análise desenvolvida no 

capítulo dois, relativa ao período temporal em que a frequência das notícias 

publicadas por aquele periódico centradas na escassez dos recursos hídricos 

e pluviométricos atingiu o seu máximo (1974 a 1995), constata-se um 

desfasamento, de uma década, entre a atenção dedicada àqueles factos e às 

consequências que os mesmos provocavam. As razões deste desfasamento 

serão objecto de reflexão nas páginas que se seguem. 

Para além da concentração dos relatos, é de assinalar, no decorrer dos 

períodos temporais sob análise, uma maior abrangência de temas nos 

conteúdos das notícias. Dos seis textos centrados sobre as consequências 

das secas publicados entre 1983 e 1989, dois focam as dificuldades em 

satisfazer o abastecimento de água ao domicílio, um combina estas com as 

sentidas no sector agrícola, e dois clamam pela intervenção estatal, 

concretamente: para a concessão de subsídios de compensação aos 

agricultores pelas perdas das colheitas, e para a aquisição de gados, por 
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parte da Junta Nacional dos Produtos Pecuários, a fim de evitar a morte de 

efectivos. De sublinhar que a reivindicação da intervenção estatal no apoio ao 

sector agrícola tem início, no acervo noticioso do Diário do Alentejo, com 

estas duas notícias, datadas de 1983. 

Por fim, em 1987, aquele periódico regional divulga, pela primeira vez, 

consequências das secas de ordem ambiental. Sob o título “Serpa: o preço da 

chuva”, o relato de uma página dá conta das estratégias adoptadas, 

concretamente naquele concelho, para tentar satisfazer a procura de água 

para usos domésticos e as consequências das mesmas a nível dos recursos 

hídricos subterrâneos. Como é descrito, 
 
“Os furos perseguem cada vez mais fundo os lençóis de água  mas os caudais 

subterrâneos do concelho estão exaustos. Serpa paga caro o preço da chuva. (…) 

‘O concelho e Serpa (…) está profundamente dependente das chuvas. Está 

demonstrado que os lençóis subterrâneos estão condenados. (…) Todo o concelho 

é afectado pela falta de água. Brinches (…) e Vila Verde de Ficalho são as 

localidades onde a situação é mais dramática’. A abertura de furos artesianos tem 

sido a resposta às necessidades imediatas. Porém, ‘o sistema de abastecimento 

constituído pelos furos já se mostrou ineficaz’ (…). E só tem sido prosseguido 

porque a solução definitiva [construção de uma barragem na ribeira do Enxoé, 

entre a sede do concelho e Brinches] não foi encontrada. (…) Uma outra acção é a 

distribuição de água pelas localidades em depósitos puxados por tractores. (…)” 

(16 Abril 1987). 
 

Com base no exposto conclui-se que, comparativamente aos períodos 

temporais antes analisados, entre 1983 e 1989 a orientação dos conteúdos 

noticiosos do Diário do Alentejo, sobre as consequências das secas na 

região, se altera significativamente. As dificuldades provocadas pelas secas 

ao abastecimento urbano são claramente subordinadas aos prejuízos que as 

mesmas infligem ao sector agrícola. Surgem ainda, pela primeira vez, apelos 

à intervenção estatal, no sentido de compensar monetariamente as perdas 

que os agricultores atribuíam à seca. 

Porém, entre 1990 e 1995, a importância de satisfazer a procura de água 

para usos domésticos é retomada, embora em moldes distintos dos 
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adoptados nos períodos entre 1932 e 1967 e entre 1972 e 1975. As 

referências aos domicílios localizados em espaço rural  como constam, por 

exemplo, das notícias publicadas a 20 de Março de 1992, intituladas “Évora: a 

água falta nas freguesias rurais” e “À espera de Alqueva: a sede chegou mais 

cedo ao Alentejo”  são agora, pela primeira vez, explícitas. De acordo com 

a notícia referida em último lugar, alertava-se, em sub título, que o 

“abastecimento público deverá ser racionado”. Dava-se ainda a conhecer que 
 

“(…) não só na agricultura e na pecuária a seca está a causar problemas. As 

autarquias debatem-se com graves problemas de falta de água. Os concelhos mais 

afectados são os de Cuba, Castro Verde, Mértola, Ourique, Serpa e Moura. 

Em Serpa estão já a ser utilizados os furos artesianos de reserva para os meses de 

Verão. (…) Em Mértola, o problema torna-se mais grave porque na hipótese de 

transportar água para as diversas freguesias, as grandes distâncias entre elas traz 

à Câmara um esforço avultado. (…) Serpa e Mértola, onde falta água todos os 

anos, esperam que o Governo desbloqueie o processo da barragem do Enxoé 

para resolverem de vez o problema de abastecimento às populações (…)” 

(sublinhados nossos). 
 

Também sobem de tom, nas notícias que versam as consequências das 

secas no sector, as reivindicações com vista à atribuição de subsídios aos 

agricultores. 

Entretanto, a perturbar a cadência das duas questões centrais que se vêm 

analisando merecem destaque duas notícias. Uma que explicita os danos 

sofridos pelos comerciantes, e outra que descreve consequências de ordem 

ambiental e prejuízos no sector industrial. No primeiro caso, o texto intitulado 

“Comerciantes e agricultores protestam: maldita seca”, de 12 de Maio de 

1995, denuncia que, 
 
“A seca e as debilidades da economia do distrito de Beja estão a reflectir-se no 

comércio regional que se vê impotente para ultrapassar a situação, pedindo a 

intervenção do governo. A Associação Comercial junta-se às autarquias pedindo a 

declaração de calamidade pública. (…) Como espelho do desespero generalizado, 

as associações de agricultores realizam um plenário (…) exigindo ‘medidas 
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imediatas’. Entretanto a questão subiu ao Parlamento Europeu, com carácter de 

urgência pela mão dos deputados comunistas. (…) A Associação [Comercial do 

distrito de Beja] exige a criação de uma linha de crédito com taxa de juros zero ou 

altamente bonificada, para evitar o encerramento de estabelecimentos e o aumento 

do desemprego, a revisão e aprovação de todas as candidaturas de acções de 

formação profissional e isenção de pagamento de impostos durante dois anos, 

(…)” (sublinhados nossos). 
 

A ênfase colocada na denúncia e no detalhe das perdas económicas e na 

reivindicação de distintos tipos de medidas, de forma a compensar os grupos 

socioeconómicos afectados, contrasta com a referência às perdas ambientais 

em consequência das secas. Longe de constituírem, por si só, objecto de 

notícia, os prejuízos ambientais são referidos no âmbito da descrição das 

dificuldades que os Municípios enfrentavam para satisfazer o fornecimento de 

água ao domicílio, na sequência das prioridades estabelecidas pelo Conselho 

de Bacia do Guadiana. Como é detalhado, 
 
“(…) O Conselho de Bacia do Guadiana, na sua última reunião, decidiu estabelecer 

a lista de prioridades, colocando em primeiro lugar a utilização para consumo 

humano, seguido da pecuária, culturas arbóreas nos perímetros de rega, 

conservação dos caudais ecológicos, a indústria e a agro-indústria. (…). Ao nível 

da indústria, o principal problema é o abastecimento da fábrica de papel em 

Mourão, que emprega 200 trabalhadores, cujo funcionamento poderá ser posto em 

causa pela falta de água, (…). [Por fim, é notado que] ‘a morte dos peixes no 

Guadiana vai ser impossível de evitar, em virtude do caudal e da qualidade que a 

água apresenta, (…)’”. 
 

A orientação e a natureza do conteúdo do acervo noticioso do Diário de 

Alentejo sobre as consequências das secas entre 1983 e 1989 e, sobretudo, 

entre 1990 e 1995 merecem dois comentários de síntese. 

Em primeiro lugar é de sublinhar o carácter marcadamente abrangente 

dos conteúdos noticiosos no que refere, quer aos sectores de actividade 

económica, quer aos grupos socioeconómicos, quer ainda a diferentes usos 

da água ameaçados pela ocorrência de secas. Esta abrangência  que não 
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se constatou, recorde-se, ao longo dos períodos temporais anteriores  

encontra explicação na diversificação da matriz económica regional. 

Para além deste aspecto relevante convém, no entanto, notar que aquela 

abrangência facilita, em termos de publicação de alertas, por parte dos media, 

o que Chateauraynaud e Torny (1999) designam por “mobilização geral”. De 

acordo com estes autores “(…) a mobilização em torno de um alerta é geral 

sempre que a informação que lhe diz respeito faz referência a um vasto 

movimento de ‘des-sectorialização’” (1999: 52). A finalidade desta situação 

ideal-típica da acção dos media em matéria de publicação de alertas é a de 

“(…) convencer um público que não dispõe de nenhuma autoridade, nem 

nenhuma qualificação institucional sobre o tratamento de alertas”. 

Este tipo de mobilização, sendo feito com base no envolvimento de 
 
“(…) não iniciados em torno de uma (…) ‘causa pública’, (…), [conduz] os actores a 

assumir localmente os sinais de alarme ou as críticas, dando-lhes corpo numa 

série de atitudes, propiciando assim a instalação de um clima, de uma disposição 

colectiva, de uma preocupação difusa através da qual o ‘senso comum’ se 

reconfigura” (Chateauraynaud e Torny, 1999: 52-3). 
 

Reportando-nos ao contexto histórico regional e, concretamente, à 

importância atribuída pelos Municípios do distrito de Beja em dotar os 

respectivos territórios de infra estruturas de saneamento básico e de 

distribuição de água ao domicílio, a instalação da referida “disposição 

colectiva” ganha acrescido sentido e significado políticos (Veiga, 2005). 

Indirectamente, mas de forma persistente, o empenho mediático veiculado 

pelo Diário do Alentejo contribuía, deste modo, para pressionar o poder 

político central a assumir a concretização das referidas infra estruturas que, 

pela sua natureza, transcendiam as atribuições do poder político regional e 

local. 

O segundo comentário prende-se com os sucessivos apelos e 

reivindicação de subsídios e outro tipo de ajudas aos agricultores afectados 

pelas consequências das secas, por parte do referido periódico. Embora tais 

apelos e reivindicações também ajudassem à instalação de uma “disposição 
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colectiva”, ao mesmo tempo que criavam condições à emergência de uma 

opinião pública favorável a que o poder político central fosse pressionado a 

olhar para a “causa pública” regional, não se esgotam nestas finalidades. 

 

A seca enquanto negócio 

Recordando e retomando a reflexão em torno do risco, realizada ao longo 

dos capítulos anteriores, importa fazer notar que a reivindicação de subsídios, 

com o objectivo de minorar as perdas económicas sofridas pelos agricultores, 

veiculada pelo Diário do Alentejo, equivale a identificar a seca como um 

prejuízo que, embora sem responsável, deve ser reparado. Neste âmbito, o 

entendimento da seca difundido por aquele periódico é idêntico ao adoptado 

pela estrutura político-institucional, a nível nacional, como se procurou dar a 

conhecer no capítulo dois. De realçar, porém, que o apelo a compensações 

monetárias equivale a supor que as consequências das secas são reversíveis. 

Ou seja, tal como sucede em toda a actividade produtiva que comporta 

riscos inevitáveis e onde os seguros reembolsam as vítimas, sem que seja 

necessário identificar os culpados ou responsáveis pela ocorrência dos 

prejuízos, também aqui a perda é convertida num montante monetário. Deste 

modo, a responsabilidade da falta  questão de ordem jurídica  é 

substituída pela compensação monetária, convertendo-se aquela numa 

questão de natureza mercantil (Peretti-Watel, 2001). Esta conversão, 

aparentemente inócua numa primeira leitura, tem, ou pode ter, consequências 

perversas a nível dos usos individuais e colectivos da água, como se procura 

ilustrar de seguida. 

Embora a legitimidade quer da reivindicação, quer da atribuição de 

compensações monetárias a um grupo socioeconómico específico, pelos 

prejuízos decorrentes da ocorrência de secas, ultrapasse os objectivos do 

presente estudo, pelo que a questão não será aqui desenvolvida, é de 

assinalar a referência, por parte da literatura científica, a estas situações 

noutros contextos sociogeográficos. 
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Refira-se, a título ilustrativo, o trabalho de Heathcote (1969) que chama a 

atenção para o facto de muitas das perdas agrícolas atribuídas às secas, 

concretamente na Austrália, serem frequentemente identificadas e avaliadas 

de forma arbitrária. Em consequência, o montante dos prejuízos atribuídos à 

responsabilidade das secas tende a ser sobre avaliado, uma vez que outro 

tipo de causas que igualmente contribuíram para as perdas registadas não é 

identificado. Face ao exposto, o autor conclui que “(…) o sector rural da 

economia recebe ajuda financeira (…) que de outro modo não lhe seria 

disponibilizada. Esta ajuda assume a forma não só de subsídios mas também 

de projectos de desenvolvimento e serviços” (1969: 188). 

Heathcote sublinha ainda outro facto interessante: o contraste entre as 

políticas de concessão de subsídios à agricultura em situações de seca e os 

comportamentos dos agricultores. Questionando “se a protecção contra a 

seca é ignorada pelos homens da terra, qual é a justificação das suas 

reivindicações por ajuda quando a seca ocorre?”, o autor conclui que, 
 
“toda a ajuda às consequências da seca tem sido baseada na premissa que esta é 

um esforço temporário que irá repor o status quo como era antes da quebra 
provocada pela seca. Aquela ajuda não tem sido aplicada de forma nem positiva, 
no sentido de melhorar o uso do solo, nem negativa, no sentido de reduzir a 

intensidade do uso do mesmo, mas antes de forma neutral, uma vez que 
meramente tenta manter uma situação. Este ponto de vista admite que os efeitos 
da seca são reversíveis” (1969: 192). 
 

Para além de Heathcote (1969), também Tucker e Napier (2001) fazem 

notar que os acidentes naturais cuja ocorrência proporciona algum tipo de 

benefícios aos indivíduos tendem a ser percepcionados por estes como mais 

aceitáveis. 

Até que ponto os factos relatados sobre os efeitos da atribuição de 

subsídios, com referência a outros contextos geográficos, encontram eco nas 

atitudes e comportamentos dos agricultores portugueses é uma questão que 

será analisada nos capítulos que se seguem. A opinião dos não agricultores 

já foi acima explicitada. 
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“(…) Os agricultores economicamente, são pouco afectados. Como sabe, com 
estas políticas de subsídios, eles não são prejudicados. Alguns até beneficiam!” 
(gerente bancário, residente na freguesia urbana de S. Salvador, concelho de Beja, 

sublinhados nossos). 
 

De notar que esta opinião, pouco abonatória, dos não agricultores sobre 

os profissionais do sector agrícola estende-se a outras dimensões e extrapola 

a escala regional. As respostas obtidas, por inquérito por questionário, a duas 

questões concretas ilustram bem o referido. 

Solicitados a dar a opinião individual sobre se os agricultores portugueses, 

quando comparados com outros grupos profissionais, são uma categoria 

favorecida, a maioria (55%) dos residentes no Baixo Alentejo Interior 

“discorda” e “discorda muito” com aquela afirmação. Porém, tendo como 

referencial o tipo de ligação dos indivíduos à actividade agrícola, a realidade 

acima traçada fragmenta-se na sua (aparente) unidade. Com efeito, enquanto 

os agricultores mantêm aquele ponto de vista, já os indivíduos e famílias sem 

ligação directa ao sector agrícola opõem-se-lhe claramente. Um cenário muito 

idêntico ao acabado de traçar é igualmente válido quando se analisa a 

apreciação individual sobre algumas dimensões do perfil social dos 

profissionais da agricultura. 

Enquanto estes últimos afirmam que os agricultores portugueses são 

modernos (70% das respostas), embora não competitivos no mercado (51%), 

são respeitadores do ambiente (73%) e não recebem mais subsídios do que 

produzem (52%), já os indivíduos sem ligação ao sector discordam deste tipo 

de perfil social. Concretamente, 62% é de opinião que os agricultores 

portugueses não são modernos, nem competitivos no mercado (78%), não 

respeitam o ambiente (59%) e recebem mais subsídios do que produzem 

(63%). 

Sabendo-se que a identidade dos grupos socioprofissionais se constrói no 

confronto com os “Outros”, nomeadamente, no balanço entre o diferente e o 

semelhante, conclui-se que a imagem que os não agricultores do Baixo 

Alentejo Interior devolvem aos profissionais do sector agrícola está longe de 
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ser favorável a estes últimos. Idêntico cenário geral foi também constatado 

noutro contexto sociogeográfico (Rodrigo, 1992). 

Das várias vertentes analisadas e comentados ao longo deste capítulo, 

centrado sobre a avaliação que os residentes no Baixo Alentejo Interior fazem 

das consequências das secas, são de reter as seguintes. 

O contexto e a(s) experiência(s) vivida(s) moldam a percepção do risco e 

das consequências das secas, na sua dimensão territorial. São os residentes 

na Margem Esquerda do Guadiana quem identifica este território como o mais 

vulnerável à ocorrência de episódios de seca. Sucede, contudo, que estas 

populações reconhecem também a importância relativa do respectivo território 

de residência e de trabalho quando avaliam a magnitude das perdas 

económicas resultantes daqueles episódios. 

Com efeito, apesar de muito dependentes, em termos de rendimento e de 

trabalho, do cultivo da terra, os habitantes da Margem Esquerda elegem a 

agricultura de regadio como a actividade produtiva mais afectada economi-

camente pela seca. Depois, há a sublinhar que as populações urbanas são as 

que menos identificam o respectivo território de residência e de trabalho como 

vulnerável à seca. Consequentemente, são as que menos se auto identificam 

como afectadas pelas consequências das secas. 

No que respeita à percepção da população sobre a vulnerabilidade 

económica às secas são de recordar dois aspectos. Em primeiro lugar, a 

percepção de que a intensidade da vulnerabilidade económica à seca assume 

magnitude mais elevada no momento actual do que outrora. Porém, enquanto 

os que dependem directamente da actividade agrícola circunscrevem as 

consequências daquele aumento aos agricultores, já os que estão indire-

ctamente relacionados com o cultivo da terra, mas dependem económica-

mente de actividades não agrícolas, são mais abrangentes na identificação 

dos grupos e estratos sociais afectados. 

O segundo aspecto diz respeito aos significados das avaliações sobre a 

eventualidade de futuras ocorrências de secas e à natureza das preocupações 

que lhes estão subjacentes. Para além das avaliações de natureza fatalista, 
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maioritariamente partilhadas pelos agricultores, a maioria da população do 

Baixo Alentejo Interior sub valoriza quer a eventualidade da futura ocorrência 

de secas, quer as possíveis consequências das mesmas. Este tipo de atitude 

é transversal aos vários grupos socioeconómicos. Centrados nos respectivos 

interesses, os indivíduos que partilham este ponto de vista idealizam o 

mercado, a capacidade humana e a ciência como vias que permitem 

ultrapassar as consequências negativas resultantes da ocorrência de secas. 

Unicamente uma minoria, em termos numéricos, reflecte, ainda que indire-

ctamente, uma preocupação ambiental e a relaciona com as consequências 

da seca. 

Por fim, neste capítulo foram ainda analisados dois outros aspectos. 

Concretamente, as alterações registadas, numa perspectiva temporal, no 

conteúdo das notícias sobre as consequências das secas publicadas na 

imprensa regional escrita, e como a população da região classifica as 

medidas estatais adoptadas com o objectivo de minorar as perdas económicas, 

em consequência da ocorrência de secas, na forma de atribuição de subsídios 

à agricultura. 

Da opinião da população sobre as medidas estatais adoptadas com vista a 

minorar as perdas sofridas pelo sector agrícola em consequência da seca 

sobressaem duas posições contraditórias. À incompreensão que os não 

agricultores manifestam sobre a existência daquelas medidas e respectivas 

finalidades, opõe-se a legitimidade com que os agricultores afirmam o direito 

a tais compensações. Estas duas perspectivas em confronto têm subjacentes 

as distintas percepções sobre quem são os grupos mais vulneráveis à seca. 

A atribuição de subsídios à agricultura, tendo em vista minorar as 

consequências negativas das secas, é uma medida estatal relativamente 

recente. Aquela foi, aliás, um dos temas reclamados com grande veemência 

pela imprensa regional escrita, sobretudo durante a primeira metade da 

década de 90, do século XX. É também durante estes anos que o Diário do 

Alentejo se mobiliza em torno da “publicação de alertas”. Para além da 

denúncia das perdas económicas que afectam os agricultores e da defesa do 
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princípio da compensação monetária dos mesmos, aquele periódico reivindica 

ainda a necessidade urgente de o poder central dotar o território de infra 

estruturas de saneamento básico e de distribuição de água ao domicílio. 
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PRÁTICAS DE GESTÃO DA SECA 
 

 

 
“Para os que estudam a seca, independentemente da perspectiva 
adoptada, é claro que esta é um aspecto normal do clima e a sua 
ocorrência inevitável. E a frequente ocorrência de secas extremas, 

ao longo das últimas décadas, faz ressaltar reiteradamente a 
vulnerabilidade quer das sociedades desenvolvidas quer das em 
desenvolvimento à sua devastação. Independentemente do 

referencial [geográfico], (…), a mensagem é clara  a sociedade 
escolheu reagir (isto é, gerir a crise) à seca em vez de se preparar 
(isto é, gerir o risco) face à eventualidade da sua ocorrência. Com 

reduzidas excepções esta abordagem tem sido, na melhor das 
situações, inútil” (Wilhite e Easterling, 1987: xiii). 

 

 

Apreendida a matriz do saber comum relativa ao fenómeno meteoro-

lógico seca e às consequências que lhe estão associadas, os próximos 

capítulos centram-se na dimensão comportamental. 

Assim, num primeiro momento, as atenções recaem nas práticas 

adoptadas pela população do Baixo Alentejo Interior respeitantes aos usos 

e captações de água. Estas duas últimas dimensões servem também de 

referencial para a breve incursão em torno dos conflitos a que deram 

origem, na região, no passado próximo. 

No capítulo seguinte procura-se apreender o grau de sensibilização das 

esferas pública-institucional e privada-individual às duas estratégias 

possíveis de gestão das secas, isto é, gestão do risco ou gestão da crise 

provocada por este fenómeno natural. 
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“Os verdadeiros problemas acontecem não devido à ocorrência 

de secas periódicas [já que estas são inevitáveis], mas ao 

insucesso de adoptar modos de vida e de criar uma cultura que 

seja mais harmoniosa com a realidade ambiental circundante” 

(Vlachos, 1990: 4). 

 

Comportamentos, ou práticas, são aqui entendidos num sentido lato e com 

alguma flexibilidade de significado, de forma a incluir tanto o comportamento 

individual como o colectivo. Assim, o termo comportamento refere-se a todo o 

conjunto de condutas homogéneas e orientadas para um fim comum. 

Centrado nos comportamentos e conflitos decorrentes da ocorrência de 

episódios de carência de precipitação/seca, dois pressupostos orientam o 

conteúdo deste capítulo. Em primeiro lugar, os comportamentos relativos aos 

usos e captações de água não são alheios, mas antes influenciados, pelo 

modo como os indivíduos e grupos definem e interpretam não só as situações 

de carência de precipitação/seca, mas também as causas e consequências 

deste fenómeno natural. Deste modo, serão aqui retomados aspectos que, 

embora já questionados anteriormente, em particular no capítulo quatro, não 

foram totalmente esclarecidos. 

Em segundo lugar, pressupõe-se que os referidos comportamentos 

também não são alheios à(s) experiência(s), individual e colectiva, das 

situações de carência de precipitação/seca. 

Comecemos então pelo passado. 

 

Experiências que a memória reteveExperiências que a memória reteveExperiências que a memória reteveExperiências que a memória reteve    

Esta primeira abordagem das experiências tenta recuperar as marcas que 

a ocorrência de situações de carência de precipitação/seca deixou na 

memória dos residentes no Baixo Alentejo Interior. Ao mesmo tempo procura-

se averiguar até que ponto os testemunhos das experiências vividas 

constituem actos de transferência e, nesta qualidade, permitem recordar em 

conjunto e configurar uma memória social. 
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Aquelas duas formas distintas de experiência são aqui identificadas com 

dois tipos de memória  respectivamente, memória pessoal e memória 

cognitiva  pelo que importa definir o respectivo conteúdo. Adoptando a 

proposta de Connerton, “a memória pessoal diz respeito àqueles actos de 

recordação que tomam como objecto a história de vida de cada um” 

(1993:26). Ainda segundo aquele autor, memória pessoal localiza-se num 

passado pessoal e refere-se a ele. 

Por seu lado, na memória cognitiva “(…) ao contrário [da memória 

pessoal] não necessitamos de possuir qualquer informação sobre o contexto 

ou episódio de aprendizagem para sermos capazes de reter e utilizar este tipo 

de recordações. Aquilo que esta forma de recordar exige não é que o objecto 

de recordação seja algo pertencente ao passado, mas sim que a pessoa que 

o recorda o tenha encontrado, sentido ou ouvido falar dele no passado” 

(Connerton, 1993: 27). 

 

Memória cognitiva 

Embora nos anos de 1940, 1950, 1960 e 1970 se tenham registado, no 

distrito de Beja, vários períodos secos (seca meteorológica)  alguns dos 

quais, recorde-se, com duração de dois e três anos hidrológicos (Cunha, 

1982; Rodrigo e Matos, 2001: Anexo 10; Instituto Nacional da Água, 2001a; 

Secretariado da Comissão para a Seca de 2005, 2005)  sucede que a 

maior parte dos residentes no Baixo Alentejo Interior já não os guardam na 

memória.54 Solicitados a enumerar as datas de três anos em que o respectivo 

concelho de residência e de trabalho fora afectado pela seca, conclui-se que 

as recordações das ocorrências deste fenómeno são recentes e tempo-

ralmente muito confinadas, uma vez que incidem em torno das duas últimas 

décadas do século passado. 

                                                           
54 Recuou-se só até à década de 40, do século XX, por se considerar que esta é o limiar que a 
memória dos residentes no Baixo Alentejo Interior ainda podia alcançar. 
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Confrontando as datas mais frequentemente assinaladas com os anos 

hidrológicos em que ocorreram secas meteorológicas na região, constata-se 

uma relativa coincidência entre as duas. Assim, na década de 80 do século 

XX, embora o ano de 1980-81  onde ocorreu uma seca generalizada a todo 

o território continental (Daveau, 1997: 418)  seja recordado, os dois 

seguintes, igualmente marcados pelo mesmo fenómeno agora confinado ao 

Alentejo, já foram esquecidos. 

Por seu lado, nos primeiros anos de 1990 existe uma maior coincidência  

entre os registos filtrados pela memória e a quantidade de precipitação 

realmente ocorrida. Os anos de 1994 e 1995 para além de terem sido anos de 

seca, com registos de precipitação abaixo da média, escoamentos 

superficiais reduzidos e com níveis de armazenamento das barragens muito 

baixos  por vezes perto do caudal morto, especialmente nas Regiões 

Hidrológicas do Alentejo e Algarve  foram os dois últimos anos de uma seca 

prolongada que durou quatro anos: de 1991 a 1995 (Lopes, 1998; Rodrigo e 

Matos, 2001: 54: Anexo 10). 

A coincidência entre as recordações do real e a própria realidade termina 

aqui, uma vez que os anos de 1996 e 1997 apesar de relacionados, pela 

população, com a ocorrência de secas foram, de facto, anos de cheias. Como 

assinala Lopes 
 
“o Inverno de 1995/96 iniciou-se bem (…) mas depressa se mostrou excessivo, 
com chuvas torrenciais e prolongadas que deram origem a cheias devastadoras no 
fim do Inverno um pouco por todo o País (…). O Inverno de 96/97 foi igualmente 

chuvoso, com cheias generalizadas, e 1997 terminou com precipitações diluvianas 
que transformaram o início do Inverno de 1997/98 em catástrofe por todo o lado” 
(1998: 7). 
 

O padrão da memória cognitiva acabado de descrever, isto é, registos de 

curto prazo, parciais, e de contornos pouco precisos, não coincide, em grande 

parte, com o relatado noutros estudos. A título ilustrativo referem-se os 

trabalhos de Taylor, Stewart e Downton (1987: 1988). Embora confinados ao 

universo social dos agricultores, estes trabalhos confrontaram os anos de 
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seca que estes recordavam com os de seca meteorológica. Concluíram que 

aqueles retinham na memória as situações extremas prolongadas, registadas 

nos respectivos territórios de residência e de trabalho. Concretamente, a 

década de 30 do século XX, quando ocorreu o fenómeno vulgarmente 

designado por Dust Bowl, os anos 50, e as situações extremas não 

prolongadas ocorridas nos anos mais recentes, ou seja, década de 80 do 

século passado. 

Este cenário contrasta com o do caso português. Por um lado, só parte do 

período temporal afectado por uma seca prolongada e recentemente ocorrida 

(1991-1995) é ainda recordada. Por outro lado, a seca meteorológica de 

1945, onde 83% do território Continental foi classificado como área de seca 

severa e extrema (Secretariado da Comissão para a Seca de 2005, 2005) já 

foi arredada das recordações da maioria da população. 

Com efeito, os anos de 1940  um marco temporal das secas de maior 

extensão espacial verificadas em Portugal Continental, com destaque para os 

anos secos de 1943-44 e 1944-45 que fustigaram o Alentejo e são 

invariavelmente assinalados, com ênfase, pelas fontes secundárias  não é 

referenciada pela maioria dos habitantes do Baixo Alentejo Interior.55 De reter, 

contudo, que aqueles anos de seca são recordados, ainda que pontualmente, 

pelos que estão, ou estiveram, directamente relacionados com o exercício da 

actividade agrícola, com destaque para o grupo socioeconómico dos 

assalariados agrícolas. São também estes dois universos socioeconómicos 

que maioritariamente identificaram três datas de ocorrência de secas.56 

No que respeita ao contexto geográfico, variável enfatizada pela maioria 

dos trabalhos que têm estudado a percepção da seca numa perspectiva 

                                                           
55 Para além destas, só em 2005, data posterior à realização do trabalho de campo, voltou a 
ocorrer outra seca meteorológica de grande extensão territorial. Neste último ano, 97% do 
território do Continente português foi afectado por seca severa e seca extrema (Secretariado da 
Comissão para a Seca de 2005, 2005: 7). 
56 Para além dos trabalhos de Taylor, Steward e Downton (1987; 1988), também Keenan e 
Krannich (1997) identificam os agricultores e os assalariados agrícolas como os que 
recordavam um maior número de anos de seca e manifestavam maiores preocupações perante 
a perspectiva da ocorrência deste fenómeno no futuro. 



AS SECAS: CONTEXTOS, ATITUDES E COMPORTAMENTOS BAIXO ALENTEJO INTERIOR (1932-1995) 

 

 

____________________________________________________________________ 153 

sociológica, são de reter os seguintes elementos. Contrariamente ao que 

aqueles trabalhos, regra geral, concluem, no caso português não se registam 

diferenças, estatisticamente significativas, na matriz da memória cognitiva dos 

residentes do Baixo Alentejo Interior, relativamente aos anos de ocorrência de 

seca, quando se toma como eixo analítico os respectivos concelhos de 

residência e de trabalho. De acordo com a literatura científica seria de esperar 

que os residentes nos concelhos da Margem Esquerda recordassem um 

maior número de registos temporais de ocorrência de secas, dado que têm 

sido mais fustigados por este fenómeno natural, comparativamente à 

população localizada nos restantes concelhos do Baixo Alentejo Interior. 

Porém, tal não se verifica. 

A explicar esta constatação, que contraria as encontradas noutros 

contextos sociogeográficos, poderá estar o tipo de actividade económica que 

ocupa a maioria daquela população residente: uma agricultura de sequeiro, 

pobre do ponto de vista de rendabilidade económica mas ainda, em larga 

medida, adaptada às condições ecológicas do território onde é praticada. 

Poderá estar ainda a frequência/repetição das ocorrências de seca que leva 

os indivíduos, de acordo com Heathcote (1969), a tornar desprezível o 

fenómeno. Ou, como testemunham os residentes. 
 
“Nós temos memória um bocado curta, preocupamo-nos nas alturas em que há 

secas. Depois, quando passa, a gente esquece” (agricultor, nascido em 1948, não 

sabe ler nem escrever, cultiva 768 ha de sequeiro  dispõe de água com origem 

em furo e charca para dar de beber ao gado  residente na freguesia de Santana 

de Cambas, concelho de Mértola). 
 

Como consequência daquela familiaridade, a percepção e a avaliação 

subjectiva dos riscos associados à ocorrência de fenómenos identificados 

com catástrofes naturais ou não naturais tendem a ser negligenciadas 

(Kasperson e outros, 1988; McDaniels e outros, 1997; Short, 1984; Slovic, 

1987). 
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Memória pessoal 

Os testemunhos verbais recolhidos sobre experiências vividas de secas 

também confirmam que as memórias pessoais estão também temporalmente 

confinadas, e que são os grupos socioeconómicos que têm o cultivo da terra 

como principal fonte de sustento quem recorda mais detalhes daquelas 

experiências. 
 
“Conheci alguns anos em que se semeava e depois não se colhia. (…) Em 1945 

houve uma seca que foi das piores, das que eu me lembro bem. Houve uns anos 

em que caiu neve e também foram anos secos, há 30 ou 40 anos” (agricultor 

nascido em 1934, cultiva 88 ha de superfície total  8 ha são ocupados por olival 

regado com sistema gota-a-gota, a água para rega tem origem em furos  

residente na freguesia de Brinches, concelho de Serpa). 
 
“[A seca de] 1995 foi má. Tive que pedir empréstimos. Perdi a seara. Tive 

problemas com o gado, tive que comprar rações. As mais antigas não me 

afectaram porque não estava directamente ligado ao campo” (agricultor, nascido 

em 1957, cultiva 720 ha de sequeiro  dispõe de água com origem em charcas 

para dar de beber ao gado  residente na freguesia de Santana de Cambas, 

concelho de Mértola). 
 

“[Seca] a sério vivi-as bem! Olhe uma delas, a maior, foi em 1981 e, 

posteriormente, em 1990 ou 1991 e em 1995. Foram secas gravíssimas. Houve 

três anos que estive sem regar. Houve searas perdidas. Tive que ‘abeberar’ o gado 

trazendo cisternas de outros lados. 

Acontecimentos mais antigos, tenho ouvido contar vários. Lembro-me de ouvir 

contar que o meu bisavô, há cerca de 80 ou 100 anos, regou a seara! Carregava 

depósitos de água! Claro que não deu nada” (agricultor, nascido em 1960, 

licenciado, cultiva 1.600 ha de superfície total. Destes, 850 ha são área irrigável, 

dispõe de água da rede de abastecimento do Perímetro Hidroagrícola do Roxo, de 

ribeiros e de charcas. Residente na freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de 

Aljustrel). 
 

A relativa intimidade com a seca, subjacente a estes relatos, contrasta 

com o sentimento de indiferença ou mesmo desconhecimento partilhado 

pelos não agricultores. Os testemunhos que se seguem ilustram o referido. 
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 “Houve um ano em que isto esteve muito mau. Desde que moro nesta casa, há 

catorze anos [1987], esse ano foi o único em que o poço se foi abaixo. O meu 

marido teve de carregar depósitos para ali. Foi um ano muito, muito seco, e muito 

quente. Já não sei há quantos anos foi. São coisas que quando passam uma 

pessoa já não se lembra (…). 

No tempo em que era miúda íamos fazer o abastecimento da nossa casa com 

bilhas de barro. Quando havia seca, às vezes, tinha que se esperar que ‘crescesse’ 

a água. Nesse tempo sentia-se mais a seca” (doméstica, nascida em 1936, o 

cônjuge exerce a profissão de pintor da construção civil, não cultivam terra, 

residente na freguesia de Brinches, concelho de Serpa). 
 

“Não [me recordo de ter vivido acontecimentos relacionados com anos de seca], eu 

sempre vivi na cidade. Os meus pais também, e essas coisas tocam-nos menos” 

(juíz, nascido em 1955, residente na freguesia de S. Salvador, concelho de Beja). 
 

Contudo, para os que dependem economicamente da actividade agrícola, 

ainda que indirectamente, as experiências vividas da seca estão presentes na 

memória pessoal. 
 
“Lembro-me das pessoas se queixarem que [a seca] lhes destrói as searas. 

Depois, como é tudo pequenos agricultores, surgem os endividamentos à banca e 

depois a nós, comerciantes, e a parte industrial. Também somos afectados por 

isso. 

Recordo-me aqui há anos, houve aí uma seca com quatro ou cinco anos seguidos 

[início da década de 90 do século passado] em que praticamente dois ou três anos 

não deu nada e também nos afectou a nós” (comerciante, nascido em 1947,  

4ª classe, não cultiva terra, residente na freguesia de S. João de Negrilhos, 

concelho de Aljustrel). 

 

Experiências recentesExperiências recentesExperiências recentesExperiências recentes    

Dado que os primeiros anos de 1990 foram anos secos, procurou-se 

averiguar quem tinha sido directamente afectado. A relativa neutralidade que 

ressalta dos relatos das experiências vividas no passado é, em larga medida, 

reiterada quando se analisa a informação recolhida sobre as vivências mais 

recentes de situações de ocorrência de seca. Com efeito, uma parte signifi-
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cativa dos residentes no Baixo Alentejo Interior (49%) não foi afectada por tais 

situações, de acordo com a opinião dos próprios. De entre os que assumem 

ter sido afectados sobressaem os residentes na Margem Esquerda e os que 

vivem do cultivo da terra. 

O tipo de dificuldades identificadas pelos que reconhecem já terem sido 

afectados pela ocorrência de situações de carência de precipitação/seca está 

em perfeita sintonia com a principal actividade desenvolvida. Enquanto as 

domésticas enfatizam as relacionadas com o respectivo quotidiano familiar, 

os activos valorizam a dimensão profissional. Porém, nem as primeiras nem 

os segundos avaliam aquelas dificuldades de forma idêntica. De facto, quem 

afirma ter sido particularmente afectado pela ocorrência de secas são as 

domésticas residentes na Margem Esquerda e os agricultores que cultivam 

unidades produtivas abrangidas pelos Perímetros Hidroagrícolas do Roxo e 

de Odivelas. 

De seguida analisam-se os comportamentos relativos aos usos e 

captações de água. Para além do que foi dado a conhecer sobre as 

experiências, passadas e recentes, o facto de a maioria da população que 

afirma nunca ter sido afectada pela seca dizer recear poder vir a sê-lo, num 

futuro próximo, e ainda a interpretação que é feita do fenómeno natural seca e 

respectivas consequências são factores subjacentes à apreensão dos 

referidos comportamentos.  

 

Práticas …Práticas …Práticas …Práticas …    

São várias as práticas em análise: práticas religiosas populares, de 

procura de água, de minimização dos impactos das secas e de trabalho  

estas circunscritas à actividade agrícola. 

 

Religiosas 

Os comportamentos religiosos aqui analisados correspondem a “pequenas 

tradições religiosas populares” (Almeida, 1990: 61). Como se verá, estas 
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tradições não se integram totalmente nas práticas oficiais da Igreja. São, 

antes, outros os canais através dos quais os indivíduos e os grupos 

procuram, “face à imprevisibilidade da vida, conseguir a protecção e o auxílio 

divino” (Cutileiro, 1977: 359). Até que ponto estas práticas contribuem para a 

estruturação da memória social dos habitantes do Baixo Alentejo Interior é 

também uma questão que se procura esclarecer com a análise que se segue. 

S. Salvador, Senhora da Consolação e Santa Margarida são santos 

adoptados como mediadores entre a vontade divina e as necessidades 

humanas que, no caso concreto, se materializam na disponibilidade de águas 

pluviais. Quando a ausência de precipitação se prolonga e faz temer conse-

quências de extrema gravidade, novenas, outro tipo de preces e procissões 

são práticas utilizadas naquele processo de mediação. 
 
“Sim, eu próprio já tenho ido fazer novenas em anos que não chove. Vamos à 

Igreja e rezamos nove dias o terço, e pedimos água. Fazemos aqui em Moreanes, 

em Vale do Poço, na Corte de Sines, na Igreja de S. Salvador. 

Rezamos a S. Salvador pedindo que chova. (…) Cantam-se uns versos muito 

bonitos. Fazemos sempre isto quando faz falta a chuva, embora umas vezes haja 

mais sucesso e outras menos. É uma crença” (agricultor, nascido em 1944, 

residente na freguesia de Santana de Cambas, concelho de Mértola). 

 “Vai-se buscar a Santa Margarida a uma capela que existe aí numa herdade. 

Trazê-mo-la aqui para a aldeia e depois ao fim de x dias leva-se outra vez. Vão 

sempre [a acompanhar] muitos agricultores e quase toda a população. 

Às missas vão menos pessoas do que a estas procissões” (agricultor, nascido em 

1956, 9º ano de escolaridade, residente na freguesia de S. João de Negrilhos, 

concelho de Aljustrel). 
 

Com excepção dos residentes em espaço urbano  que na sua maioria 

afirma já ter ouvido falar das práticas religiosas descritas , a população do 

Baixo Alentejo Interior, independentemente da idade, sexo e grupo sócio-

económico de pertença, participa activamente nestes rituais. Com base nos 

testemunhos recolhidos é possível afirmar que aqueles se concretizaram nos 

diversos anos secos registados nas décadas de 80 e 90 do século XX. 
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“Ainda há poucos anos fizemos rezas! Como aconteceu nas secas de 1982 e 1983, 

quando fizemos caminhadas para ir buscar água a Santa Margarida (…). Ia toda a 

gente porque a falta de água se fazia notar, e toda a gente que tinha um mínimo de 

fé acompanhava a procissão” (carpinteiro, nascido em 1948, residente na freguesia 

de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel). 
 

O carácter repetitivo dos rituais descritos e a adesão da população 

sugerem que aqueles estão enraizados na diversidade do quotidiano vivido 

individual e colectivamente. Sugerem ainda que aqueles rituais contribuem 

para a configuração da memória social dos habitantes do Baixo Alentejo 

Interior. 

Da leitura da imprensa regional escrita, conclui-se sobre o apoio explícito 

da religião erudita ao tipo de rituais descritos e à função de “continuidade com 

o passado” (Hobsbawm, 1997: 9; Connerton, 1993: 53) que, indirectamente, 

estes vão assegurando. A explicação do Padre Luciano Guerra, à pergunta 

feita por um jornalista da rádio local se o pedido do bispo para que se 

fizessem preces na respectiva diocese para que Deus enviasse chuva não 

seria um acto de obscurantismo, é esclarecedora daquele apoio. 
 

“(…) [Reconhecendo que a resposta àquela questão não é fácil, o autor da notícia 
diz ser] preferível para os leitores buscarmos luz noutras fontes em que 
acreditamos, que não a fonte da nossa simples razão. Nessas fontes, os livros da 

Sagrada Escritura, que para os crentes são a Palavra de Deus, buscámos alguns 
lugares onde se fala de chuva. (…) Todos concluirão que pedir chuva a Deus, 
quando a chuva faz falta e não se sabe mais onde buscá-la, não é um acto de 

obscurantismo porque não revela qualquer apego às trevas, mas é um acto de 
iluminismo, porque revela no homem, que se vê cego e impotente diante da seca, 
a força suficiente para procurar, em Deus, a água que lhe alimenta a vida (…)”  

(“Pedir chuva será obscurantismo?”, Notícias de Beja, 30 Abril 1992). 
 

O periódico laico Diário do Alentejo também faz referências a 

manifestações religiosas que visam a procura dos favores divinos. Os textos 

“Festa da Senhora de Aracelis: ‘Nuvens’ no horizonte da milagreira da chuva” 

e “Festa da Senhora de Aracelis: herança cultural de uma região que honra 

compromisso com o passado”, publicados na edição de 4 e de 16 de Setembro 
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de 1988, respectivamente, relatam com detalhes o culto cristianizado àquela 

santa, o qual remonta a 1790 quando foi, pela primeira vez, invocada para 

trazer chuva às regiões de Mértola e de Castro Verde. A partir de então, todos 

os anos, em 17 de Setembro, se vem repetindo o culto a esta “santinha da 

chuva”. 

No ano seco de 1992, a população do Baixo Alentejo Interior interpela, de 

novo, o auxílio divino, e  
 
“(…) Na zona da Neta, Nove Marias, [as mulheres] reúnem-se pela fé no cume de 

um serro de onde se avista o Alto de S. Gens, Santuário de Nossa Senhora de 

Guadalupe, padroeira de Serpa. Do alto daquele monte rezam o terço e uma 

oração a pedir chuva. Durante nove dias. A novena acaba hoje, dia 27, dia a partir 

do qual as mulheres acreditam que chova. ‘Este cerro é virtuoso. Tem devoção’” 

(“A seca: ‘a água falta nos meses mas não falta no ano’  garantem camponeses 

que dão o ditado como certo”, Diário do Alentejo,  27 Março 1992). 
 

Os rituais religiosos à chuva estenderam-se, em 1992, a vários concelhos 

do Alentejo, como esclarece a edição de 3 de Abril do Diário do Alentejo. 
 

“Têm sido bastante comentadas as recentes procissões realizadas no Alentejo, 

nomeadamente em Estremoz, Monsaraz e em Serpa, na Margem Esquerda do 

Guadiana, e uma peregrinação da Igreja de S. Brás, Évora, ao Santuário de Nossa 

Senhora d’Aires, em Viana do Alentejo, numa distância de trinta quilómetros”  

(“As preces do Alentejo pedem mesmo chuva?”). 
 

Com base no exposto, não será ousado afirmar que o estatuto das formas 

sociais descritas, na organização e funcionamento socioeconómico da região, 

pode ser classificado de marginal. Contudo, é de sublinhar que a permanência 

daquelas formas representa, no plano do quotidiano e para uma parte ainda 

significativa da população, a adesão a sistemas de pensamento e de repre-

sentações sociais que ajudam a configurar uma identidade territorial e uma 

memória social. 

Quer as práticas religiosas descritas, quer a respectiva função, principal-

mente simbólica, no funcionamento da sociedade rural não se confinam, ou 
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confinavam, ao Baixo Alentejo Interior. De acordo com o testemunho de Silva 

Picão, 
 
“não vai longe o tempo em que era costume celebrarem-se preces públicas nas 
igrejas, e procissões de penitência pelas ruas, logo que uma seca ou invernia se 
tornava assustadora. Por estiagens, principalmente. 

Ainda em Abril de 1896, os povos aterrados com a horrorosa seca que vinha 

decorrendo desde o Natal, acudiam, pressurosos e contritos, a esses actos 

religiosos, anunciados por dobres de sinos, e celebrados com fervor nas cidades, 

vilas e aldeias. Nas preces, à boquinha da noite, as multidões enchiam os templos 

(…) e nas procissões de penitência, (…), a concorrência era também enormíssima 

(…). 

[Porém], isto passou-se em 1896, repito. De então para cá, no concelho de Elvas e 
limítrofes, nunca mais houve preces públicas nem procissões de penitência, apesar 
de ter havido invernias e estiagens” (1983: 351-2). 
 

Outro tipo de registos também nos dá conta da importância do mau tempo 

como factor relevante de conversão de agricultores (e não só) noutras 

latitudes. Por exemplo, em Terra Madrasta, que descreve a sorte dos 

emigrantes que se instalaram no Oeste de Montana, no início do século XX, é 

relatado que aquando da seca de 1917 
 
“[na] maior parte das tardes, ouviam-se temporais secos a ressoar por cima da 

pradaria, trazendo sombras, trovões, vento e fogo mas não a chuva (…).  

O mau tempo [constituía] um poderoso factor de conversão; como [gostavam] de 
dizer os pescadores da costa Oeste e os capitães dos rebocadores, quando lhes 
[faziam] alguma pergunta sobre o estado do mar na barra: ‘Fazia de você um 

crente’. Famílias como os Householder e os Zehm pelo menos falavam uma 
linguagem na qual a seca tinha um sentido, como sinal ou como punição. 
Excitados por uma tal evidência de Deus pisando-lhes as colheitas, eram capazes 

de trabalhar nos anos maus num estado de espírito entre o temor e a esperança, 
casando cada nova desgraça com as previstas no Livro. As demais famílias 
passavam simplesmente, com o choque, da ciência agrícola às orações 

desamparadas. 
Anos mais tarde, Percy Wollaston confiaria ao filho, já próximo da meia-noite e com 
o whisky a ajudar, que a memória desta época que mais o assediava era a imagem 

da mãe, todos os dias de joelhos, a chorar e a rezar pela chuva” (Raban,  
1999: 262). 
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Do quotidiano doméstico 

Ver até que ponto os usos e as captações de água, tendo em vista a 

satisfação das necessidades do quotidiano doméstico, reflectem alguma 

estratégia ou sugerem uma preocupação com a redução da procura de água 

é um dos objectivos deste ponto. Apesar de, como se viu, cerca de metade 

dos residentes no Baixo Alentejo Interior já terem sido afectados pela 

ocorrência de secas e os restantes temerem vir a sê-lo, a análise que se 

segue não considera estes dois universos em separado, uma vez que a 

informação recolhida em cada um deles não regista diferenças estatística-

mente significativas. 

A rede pública é a principal modalidade de captação da água utilizada na 

satisfação das necessidades domésticas  aqui diferenciadas entre higiene 

familiar (lavagem da roupa e da loiça), pessoal (fazer a barba, lavagem dos 

dentes e banho) e manutenção de espaços comuns aos agregados familiares 

(rega de hortas e jardins, lavagem de terraços, varandas, garagens e quintais) 

 independentemente das características pluviométricas e hidrológicas do 

território de residência e da actividade socioeconómica exercida. 

É possível também afirmar que, embora em número muito reduzido, são 

as famílias residentes em espaço urbano  uma em cada quatro  que 

procedem à lavagem não manual da loiça. A maioria dos agregados 

domésticos executa este trabalho manualmente, e com recurso ao alguidar ou 

ao lava-loiças. Porém, uma em cinco famílias residentes na cidade executa-o 

manualmente, mas em água corrente. 

De sublinhar a presença da máquina de lavar roupa nas casas do Baixo 

Alentejo Interior. Só uma em cada dez famílias continua a utilizar o tanque ou 

o lavadouro público. 

A adopção generalizada de comportamentos que conduzem ao 

desperdício de água é um aspecto comum a algumas práticas de higiene 

pessoal. Com efeito, embora a maioria dos elementos que constituem 80% 

dos agregados domésticos tomem habitualmente banho de duche, e não de 

imersão, fazem a barba e lavam os dentes com a água da torneira a correr. 
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O uso não parcimonioso da água estende-se ao conjunto das práticas que 

visam a manutenção de espaços partilhados pelos diferentes elementos da 

família. Mesmo as hortas e jardins são regados, na maior parte dos casos, 

com água da rede pública. Só duas em cada dez famílias residentes em meio 

rural ainda recorrem à água com origem em poços e furos para aquelas 

finalidades. 

A ordem de grandeza do desperdício de água que a matriz comporta-

mental dominante da população do Baixo Alentejo Interior induz, é de seguida 

ilustrada com base na declaração do Ministro do Ambiente e Recursos 

Naturais, realizada no âmbito da Conferência de Imprensa sobre a seca de 

1993. No documento, que compulsou a referida declaração, é afirmado que, 
 
• “A água não pode estar a correr enquanto se lavam os dentes, se faz a barba ou 

se lava a loiça: 

• Uma torneira a correr deita entre 11 a 19 litros de água pelo cano abaixo por 

minuto; 

• Para lavar os dentes com a torneira a correr são precisos mais 19 litros de água. 
Para esta operação bastam 2 litros. Podemos poupar em cada lavagem 17 litros 

de água. 

• Para fazer a barba com a torneira a correr são necessários 30 a 60 litros de 
água. Bastam 3 litros para esta operação. 

• Lavar a loiça com água corrente implica gastar 110 litros de água. Pode fazer-se 
a mesma tarefa com 19 litros, poupando 91 litros de água. (…)” (Borrego,  

1993: 6).57 

 

A reutilização da água  uma outra prática relacionada com a redução da 

procura deste recurso  não colhe a adesão da esmagadora maioria da 

população. Só uma em cada três famílias aproveita a água utilizada para fins 

domésticos noutras aplicações menos exigentes. No caso concreto, estas são 

                                                           
57 Como se sabe, o volume do consumo de água necessário à concretização das operações 
enumeradas variam em função de distintos critérios, como, por exemplo, o local de residência, 
o nível de vida, a idade, a actividade socioeconómica, o clima. Assim, outros trabalhos referem 
outros montantes para a execução de idênticas tarefas. A este respeito ver, por exemplo, Mota 
(2000) e Rouyrre (2003). Sobre os consumos médios de litros de água, por dia e por pessoa, 
em diferentes tipos de usos, ver também o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 
(PNUEA), (Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, 2001). 
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sobretudo a rega de vasos, jardim e horta e a lavagem de quintal. De notar 

que estas últimas famílias residem maioritariamente na Margem Esquerda e o 

elemento mais novo dos agregados que integram este universo social tem 

idade superior ou igual a 50 anos. 

Um aspecto interessante é a não coincidência da base social de adesão à 

prática de reutilização de água e a que diz proceder à selecção, para posterior 

uso, de resíduos sólidos domésticos. Com efeito, são as famílias urbanas 

quem diz voltar a usar, noutros fins domésticos, ou colocar num contentor 

para reciclagem, as embalagens de vidro depois de utilizadas e os jornais, 

revistas e folhetos de publicidade depois de lidos  sete em dez e seis em 

dez famílias, respectivamente. 

A não existência de condições materiais, que reduzem os custos físicos 

e/ou materiais que aquelas práticas envolvem, poderá ser um factor que 

ajuda a explicar a não adesão da larga maioria da população à possibilidade 

de reciclagem do papel e do vidro. Aquando da realização do trabalho de 

campo (2001) verificou-se que era sobretudo nas sedes do concelho onde se 

localizavam os ecopontos, inexistentes na maioria das sedes de freguesia. 

Com efeito, para além da facilidade e da reduzida distância a percorrer 

para encontrar ecopontos incentivarem a população urbana à selecção do 

vidro e do papel dos resíduos domésticos, o controlo social e a difusão de 

comportamentos são outro tipo de custos  custos morais  que igualmente 

reforçam a adesão a estes comportamentos pró ambientais. 

Do exposto ressaltam dois aspectos que importa sublinhar. Em primeiro 

lugar, a adesão a uma cultura cívica ecológica ou ambiental  que a 

selecção dos resíduos sólidos pode indiciar (Moyano e outros, 1996; Navarro 

Yáñez, 1998)  é, para além de recente, territorial e socialmente muito 

circunscrita. 

Em segundo lugar, a adesão a uma cultura de valorização da água 

enquanto recurso escasso, embora também social e territorialmente muito 

circunscrita, afigura-se como sendo um vestígio do passado e em ruptura com 

o presente. 
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Como se viu, é a população classificada nos estratos etários mais 

elevados e residente na Margem Esquerda quem ainda reutiliza a água nos 

respectivos quotidianos domésticos, ainda que em reduzida escala. As 

experiências vividas das consequências de secas e ainda, de acordo com a 

“teoria da privação ambiental relativa”, as características ecológicas 

específicas daquele território são aspectos que podem ajudar a compreender 

a manutenção daquele comportamento por parte do referido universo social.58 

A educação ambiental em torno da importância do recurso água e da 

valorização deste enquanto bem escasso e a preservar é, como se sabe, um 

tipo de medidas que pode ser adoptada tendo em vista a alteração dos 

conhecimentos das populações. Desta modificação poder-se-á esperar uma 

outra a nível das atitudes, e a consequente adopção de comportamentos 

conducentes a uma redução dos consumos de água. De entre a panóplia de 

acções identificadas como educação ambiental, as campanhas de 

esclarecimento, sensibilização e persuasão das populações tendo em vista a 

poupança de água, são as medidas mais frequentemente utilizadas e 

concretizadas, normalmente com o apoio dos meios de comunicação social. 

Se durante a década de 80 e, sobretudo, de 90 o Diário do Alentejo 

publicou um número considerável de relatos em torno das secas  dando a 

conhecer, com detalhe, quer as consequências daquelas no abastecimento 

domiciliário, nos cortes de água, concretizados e planeados, nos prejuízos na 

pecuária, nas sementeiras e colheitas agrícolas; quer as manifestações 

religiosas que reclamavam pela chuva; quer ainda as exigências ao Governo 

para serem decretadas medidas de excepção para socorrer a agricultura 

regional e para, através do Exército, dos Bombeiros e das Câmaras 

Municipais, disponibilizar meios de abastecimento de água aos efectivos 

pecuários mais carenciados , naquele mesmo período temporal foi muito 

escassa a atenção prestada ao esclarecimento, sensibilização e persuasão 

das populações para a poupança de água. 
                                                           
58 De acordo com a “teoria da privação ambiental relativa” as diferenças entre o rural e o 
urbano relativamente às orientações e comportamentos ambientais são explicadas, sobretudo, 
pelas características ecológicas específicas de cada tipo de habitat (Morrison e outros, 1972). 
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Entre 1933 e 1990 foram publicados no Diário do Alentejo unicamente três 

notícias, no formato de anúncio. Duas delas, quase perdidas na mancha da 

página dada as suas reduzidas dimensões, aconselham práticas domésticas 

que permitem reduzir os consumos de água  edições de 24 de Julho de 

1967 e 4 de Agosto de 1982. A terceira  de 3 de Agosto de 1984  sugere 

a importância de poupar água, mas de forma indirecta, uma vez que o 

Alqueva é o tema privilegiado. Ao afirmar que “A água rareia no Alentejo! …”, 

recorda aos leitores, com referência explícita aos jovens, a existência de “uma 

barragem inacabada chamada Alqueva (…)”. 

Só muito posteriormente  década de 90  aquele periódico dedicou 

algum espaço ao esclarecimento, sensibilização e persuasão à poupança da 

água. O carácter muito esporádico e o conteúdo dos textos não permitem que 

tais notícias possam ser equiparadas a campanhas de consciencialização 

sobre a importância e a necessidade de minimizar o uso daquele recurso 

natural. A persuasão da população à poupança de água surge, quase 

sempre, inserida em textos que dão conta das dificuldades em satisfazer a 

distribuição ao domicílio e em tom alarmista, como se ilustra. 
 
“(…) A autarquia [de Serpa] tem conseguido evitar cortes programados no 

abastecimento, já que tal medida leva muitas pessoas a armazenar inutilmente 

água, que depois é desperdiçada, aumentando ainda mais os gastos. Contudo, a 

situação chegou a tal ponto que, a manter-se o actual consumo, é inevitável a 

ruptura do fornecimento de água a todo o concelho. 

Neste contexto, a Câmara Municipal de Serpa apela uma vez mais aos cidadãos 

no sentido de pouparem água, um bem precioso que pode faltar em breve. Nas 

tarefas domésticas, na higiene, na rega de jardins e quintais, é importante não 

gastar tanta água. 

Poupando água nos gestos quotidianos mais simples, cada cidadão pode contribuir 

decisivamente, com a sua acção individual, para minorar os efeitos de um 

problema grave que a todos afecta: vamos todos poupar água que ela pode faltar! 

(…)” (“Abastecimento de água: situação tende a agravar-se”, 10 Julho 1992). 
 

Contabilizou-se unicamente um registo cujo conteúdo é passível de ser 

classificado de esclarecimento/sensibilização. Concretamente, a 6 de Agosto 

de 1993 a Associação de Municípios do Distrito de Beja faz publicar no Diário 
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do Alentejo um anúncio intitulado “Poupar água”. Nele dá conta que “poupar 

água é não desperdiçar água [e que] é essencial corrigir os maus hábitos na 

cozinha, na casa de banho, na lavagem de roupa e na rega”. Em cada uma 

destas dimensões do quotidiano, o referido anúncio aconselha os procedi-

mentos mais ajustados àqueles objectivos e explicita os consumos de água 

que os mesmos permitem poupar. 

A 3 de Fevereiro e a 21 de Abril de 1995 são publicados dois anúncios. 

Sem conteúdo pedagógico, aconselham a “Poupar Água: Não Lave a Louça 

em Água Corrente” e “Não Meta Água. Poupe-a!”. 

Os outros dois registos a assinalar, na década de 90, são da responsa-

bilidade da Quimigal-Adubos e datam de 24 de Julho e de 30 de Outubro de 

1992. O primeiro explica, sumariamente, o que é “adubar bem” depois de uma 

seca, e apela à adesão à prática de análise das terras. O segundo incentiva o 

aproveitamento das reservas acrescidas de fósforo depositadas no solo, na 

sequência e em consequência da ocorrência de seca. 

Conclui-se assim que a divulgação de uma cultura cívica de valorização da 

água enquanto recurso escasso e o consequente contributo para a 

modificação da matriz comportamental dominante, no que refere ao 

desperdício daquele recurso no âmbito das práticas do quotidiano doméstico, 

estão praticamente omissos no principal meio de comunicação escrito 

regional. 

 

De minimização dos impactos das secas 

Apesar do Baixo Alentejo Interior ser identificado com “uma charneca 

ardente (…) condenada ao inferno da sêde eterna” não é fácil encontrar 

referências, em fontes secundárias, a estratégias de adaptação das populações 

à escassez de precipitação.59 

                                                           
59 Estratégias de adaptação são aqui identificadas com respostas de longo prazo que visam 
minimizar os impactos das secas e que, por definição, se opõem às estratégias de 
ajustamento, ou seja, respostas imediatas tendo em vista idêntico objectivo. 
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Por exemplo, as incursões de Hermann Lautensach (1996) e de Orlando 

Ribeiro (1996) pela Geografia do povoamento embora dediquem atenção às 

casas, sublinhem e detalhem materiais e estilos de construção que 

predominam nas várias regiões de Portugal, são omissas no que refere à 

existência de elementos construtivos com a finalidade de minimizar os 

impactos da carência de precipitação/seca. Idêntica conclusão se retira da 

leitura do trabalho de referência sobre a Arquitectura popular, não erudita, no 

continente português. 

No capítulo dedicado ao Alentejo, os arquitectos Frederico George, 

António Azevedo Gomes e Alfredo da Mata Antunes (1980) fixaram para o 

futuro e dão-nos a conhecer vários traços identitários da arquitectura popular 

daquela região. Todavia, nenhuma referência é feita a tal tipo de elementos 

construtivos nem a qualquer outra manifestação que sugira a existência das 

referidas estratégias de adaptação. 

Provavelmente porque à época em que este trabalho foi publicado pela 

primeira vez (1961) tais elementos seriam comuns a outras regiões do país, 

dada a reduzida amplitude que a rede de abastecimento de água ao domicílio 

tinha à escala nacional. Para além desta, o facto de a seca não ser então 

encarada como uma questão (económica, social, política, institucional e/ou 

ambiental) é uma outra hipótese explicativa para aquela omissão. Estas 

propostas são extensíveis aos outros trabalhos citados. 

Contudo, no momento presente é (ainda) possível encontrar referência a 

elementos construtivos que, pela importância da função que preencheram no 

funcionamento quotidiano das famílias rurais, podem ser considerados como 

extensões das habitações. 

Os testemunhos verbais recolhidos e a imprensa regional escrita são duas 

fontes de informação privilegiadas na apreensão de tais elementos. Por 

exemplo, a 16 de Abril de 1987, sob o título “Brinches: o suplício de Tântalo”, 

o Diário do Alentejo relata que, 
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“(…) Na aldeia branca de Brinches as chaminés elegantes não estão sós nos 

telhados: junto delas têm entretanto nascido inestéticos depósitos, nos quais a 

população armazena a água que consegue tirar dos poços que alguns têm nos 

quintais. Porque no inverno a água da rede domiciliária não se pode beber [devido 

à poluição com origem na evacuação das águas residuais dos lagares localizados 

na povoação de Pias] e no verão não há água. 

(…) Todos os dias de verão ou de inverno, a Câmara [de Serpa] faz transportar 

água da vila em reservatórios rebocados por tractores, para abastecer a aldeia. 

(…) Entretanto, a população de Brinches bebe água mineral e recorre aos poços. 

(…)”. 
 

A importância que as cisternas e os poços assumiam no funcionamento do 

quotidiano doméstico ainda persiste na memória pessoal. 
 
“Quando não havia água da rede pública, uns usavam muito cisternas, eram 

depósitos, e tínhamos poços nos quintais para lavar e para os serviços da casa. 

Para se beber comprava-se água ou então ia-se buscar água quase ao pé de 

Grândola, a fontes que lá há, de água boa. As pessoas que tinham transporte iam 

lá e traziam para eles e, às vezes, para um vizinho. 

Quem não tinha possibilidades bebia da água ruim. Às vezes estavam no campo e 

bebiam de um poço qualquer” (carpinteiro, nascido em 1944, residente na 

freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel). 
 

No concelho de Mértola, a captação da “água de gastar”  assim 

designada por se destinar às lavagens e a dar a beber ao gado  era ainda 

feita com recurso a talhas, na maior parte das vezes em substituição de 

cisternas, depósitos de maior volume. Era naqueles recipientes de barro, de 

capacidade entre os 30 e os 40 litros, que a água da chuva, canalizada pelo 

algeroz ou por uma linha de água temporária, era recolhida. 

Alguns poços eram também partilhados por duas casas, uma vez que o 

muro servia não só para dividir o espaço do quintal mas também a água que 

o poço ia armazenando. Noutras situações um mesmo poço tinha dois 

estatutos jurídicos: metade público e metade privado.60 De acordo com a 

                                                           
60 Informação oral prestada por técnicos qualificados da Câmara Municipal de Mértola. 
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informação recolhida, sete em cada dez famílias já dispuseram na respectiva 

habitação de, pelo menos, um dos tipos das infra estruturas referidas. 

Também a lavagem da roupa era feita nos lavadouros públicos e nos 

cursos de água. 
 
“Dantes abastecíamo-nos com cisternas ou enchíamos bidons em casa com a 

água do poço. Na minha antiga casa tinha um poço e tinha a água canalizada para 

lá. E quando chovia, a água dos beirais era também canalizada para o poço, para 

não baixar tanto no Verão. Ia-se buscar água a qualquer sítio onde houvesse. 

Quando a minha filha era pequena, ia lavar a roupa a qualquer sítio onde houvesse 

um bocado de água: um barranco, uma ribeira …” (doméstica, nascida em 1963, 

residente na freguesia de Brinches, concelho de Serpa, sublinhados nossos). 
 

As estratégias de adaptação tendo em vista minimizar os impactos 

negativos das secas foram substituídas por respostas imediatas, de curto 

prazo, aqui identificadas como estratégias de ajustamento. 

O abandono das infra estruturas domésticas de captação de água foi 

progressivo, uma vez que acompanhou o processo de distribuição de água ao 

domicílio pelo território rural, e é relativamente recente, como de seguida se 

dá a conhecer (Quadro 5.1). Embora na década de 30 do século passado, o 

núcleo urbano de Beja já dispusesse de abastecimento de água domiciliário, 

em 1981 uma percentagem expressiva dos alojamentos familiares clássicos, 

ocupados como residência habitual e localizados nos concelhos do Baixo 

Alentejo Interior, ainda não dispunham de água canalizada com origem na 

rede pública.61 

                                                           
61 De recordar que em 2001, cerca de 9% dos portugueses, perto de um milhão de indivíduos, 
ainda não beneficiavam de abastecimento de água com origem na rede pública. Quer esta infra 
estrutura quer a de saneamento básico são de recente implantação no território português. 
Com efeito, em 1970 mais de metade dos alojamentos familiares de residência habitual não 
possuía água canalizada no domicílio; em 1981 o número destes últimos reduz-se para metade 
e, em 2001, Portugal regista uma cobertura de 97,7% ao nível da água canalizada e de 94,2% 
dos esgotos (Instituto Nacional de Estatística, 2004). De acordo com o Plano Estratégico de 
Abastecimento e de Saneamento de Águas Residuais (2000-2006), no termo deste período 
temporal, 95% da população do país deverá estar servida com água potável no domicílio e 
90% com drenagem e tratamento de águas residuais (Instituto Nacional da Água, 2001b,  
54/59 v). 
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Quadro 5.1  − Abastecimento de água ao domicílio com origem na 

rede pública, nos concelhos do Baixo Alentejo Interior 

Alojamentos familiares clássicos ocupados como residência habitual que não 
dispunham de água canalizada com origem na rede pública (%) 

Anos 

Beja 
Ferreira do 

Alentejo 
Aljustrel Mértola Serpa 

    1981 36 28 52 92 59 

    2001 5 7 4 15 11 

Fonte:  Instituto Nacional de Estatística, 1981 

Instituto Nacional de Estatística, 2001 

 

Os fontanários ou bicas e os poços ou furos particulares constituíam as 

principais origens de água para as famílias que não dispunham daquela 

instalação básica, com excepção do concelho de Mértola onde a maioria se 

abastecia em poço público com bomba. 

Apesar dos acréscimos, ainda que pouco elevados, na densidade de 

alojamentos ao longo do período entre 1981 e 2001  com excepção do 

concelho de Serpa , em 2001 o cenário acima descrito tinha-se alterado 

significativamente (ver Quadro 5.1). 

As alterações descritas tiveram reflexos nas estratégias de minimização 

dos impactos das secas adoptadas pela população. As cisternas e as talhas 

foram substituídas por garrafões, alguidares e outros recipientes de pequena 

dimensão  estratégia actualmente adoptada por sete em cada dez famílias 

 e pela banheira  duas em cada dez famílias residentes, sobretudo, em 

espaço urbano. Por seu lado, os recursos baseados no aproveitamento 

directo das águas pluviais foram substituídos pelos da rede pública, sempre 

que surgem avisos de racionamento no abastecimento de água. Passou-se 

assim da adopção de estratégias de adaptação para a adopção de 

estratégias de ajustamento, ou de curto prazo. 

Também os poços foram sendo abandonados, como a população 

reconhece. 
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“Antes de haver água canalizada as pessoas tinham um poço no quintal e uma 

bomba eléctrica e, à medida que foram tendo água canalizada, começaram a 

desabituar-se. E hoje já ninguém liga àquilo. Os tubos estão podres, as bombas já 

não funcionam e se a água faltar já ninguém tem onde ir buscar. 

Há vinte anos [1980] ainda havia essas estruturas a funcionar. Se a água faltava ia-

se buscar ao poço. Não servia para a alimentação, mas para tomar banho e tudo o 

resto usava-se. (…) E depois, sabe, aqui os poços passando uns quatro, cinco 

anos, desde que não tirem água, secam também. Passados uns anos o lençol 

freático baixa (…)” (empregado bancário, nascido em 1953, 11º ano de 

escolaridade, residente na freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de 

Aljustrel). 
 
“Toda a gente tinha um poço no quintal, embora não fosse de água potável, dava 

para as lavagens. E, para beber andavam aí umas carroças a vender água que 

vinha de Aljustrel. (…)” (comerciante, nascido em 1950, residente na freguesia de 

S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel). 
 

O referido processo de “desabituação” é ainda bem recente na freguesia 

de Brinches, concelho de Serpa. De notar, porém, a sua celeridade. Com 

efeito, apesar de a rede pública ter abrangido a totalidade dos alojamentos 

familiares só em 1998, é de notar que em 2001 unicamente uma em cada 

sete famílias ainda usava a água do poço para alguns fins domésticos. 

 

De trabalho 

Este breve apontamento, sobre os usos e captações de água para fins 

profissionais, restringe-se à actividade agrícola. 

São bastantes os agricultores que dizem já ter sido afectados pela 

ocorrência de secas no exercício da respectiva profissão, independentemente 

da origem da água que utilizam na rega  concretamente, águas pluviais, 

Perímetros Hidroagrícolas, furos, poços, charcas, barragens privadas e/ou 

cursos de água superficial. Muitos dos chefes de exploração que dependem 

dos regadios colectivos e que cultivam explorações com maiores dimensões 

físicas têm, nos últimos anos, construído barragens privadas, charcas e/ou 

furos para fazer face às restrições ao fornecimento de água à agricultura. 
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Estas restrições afectam sobretudo a área beneficiada pelo Perímetro do 

Roxo, uma vez que a respectiva albufeira é, recorde-se, de fins múltiplos, o 

que não sucede com as albufeiras de Odivelas e do Alvito que abastecem a 

rede de rega do Aproveitamento de Odivelas. 

Apesar das dificuldades enumeradas é de sublinhar os seguintes 

aspectos. Em primeiro lugar, entre 1996 e 2001, a maioria dos agricultores do 

Baixo Alentejo Interior diz ter mantido e aumentado a área de regadio 

cultivada. Facto que a informação estatística confirma. De acordo com os 

Recenseamentos Gerais da Agricultura, apesar de se ter verificado, entre 

1989 e 1999, um decréscimo do número de explorações com área irrigável 

nos concelhos de Aljustrel, Ferreira do Alentejo e Mértola, aquela superfície 

aumentou nestes concelhos. O mesmo sucedeu nos concelhos de Beja e 

Serpa, aqui acompanhada por um acréscimo do número de explorações que 

praticam a rega (Instituto Nacional de Estatística, 2000). 

Em segundo lugar, só alguns chefes de exploração (menos de metade) 

dizem ter alterado, naquele mesmo período temporal, o sistema de rega por 

gravidade para outro mais eficiente do ponto de vista da gestão da água. A 

gota-a-gota, o canhão e o pivô são, por ordem decrescente de adesão, os 

sistemas de rega individuais mais adoptados naquela substituição. 

A capacidade de minimizar os riscos na actividade agrícola depende, 

como se sabe, de vários factores entre os quais se encontra a adopção de 

práticas em conformidade com as características ecológicas onde aquela é 

praticada. A este propósito recordam-se os trabalhos de Reboul (1977) e de 

Jollivet (1978). 

Centrados nas consequências negativas da seca prolongada ocorrida, em 

1976, em França e como esta afectou de forma distinta os agricultores, 

aqueles autores destacam as práticas de irrigação das culturas para explicar 

tais diferenças com origem no mesmo fenómeno natural. O exposto ilustra 

que, para além da importância da adequação das técnicas de rega às 

características ecológicas do território, os impactos das secas na agricultura 

de regadio não são alheios às práticas de rega adoptadas. 
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Das unidades produtivas que, no Baixo Alentejo Interior, praticam 

regularmente culturas irrigadas, muitas das beneficiadas pelos Perímetros do 

Roxo e de Odivelas, com destaque para as de menor dimensão física, são as 

que mais utilizam a rega por gravidade. Os agricultores que recorrem a esta 

técnica de rega, além de cultivarem explorações de reduzidas dimensões 

físicas e também económicas, são maioritariamente rendeiros, de idade 

avançada e não têm sucessor para a unidade produtiva (Rodrigo e Matos, 

2001a).62 Este conjunto de factores dificulta a reconversão para sistemas de 

rega de gestão mais eficiente da água. Ajuda também a compreender que a 

principal razão apontada para a manutenção da rega por gravidade seja, de 

acordo com a opinião daqueles, o elevado custo de investimento que tal 

reconversão envolveria. 

De notar que a prática da rega por gravidade não é exclusiva dos 

agricultores abrangidos pelos Perímetros do Roxo e de Odivelas, mas comum 

aos que beneficiam de regadios colectivos construídos no âmbito da política 

de hidráulica agrícola e que abarcou as iniciativas legislativas que integraram 

os designados por Plano de 1938 e Plano de Rega do Alentejo (Baptista, 

1993a: 69-126). Aquele sistema de rega era o mais difundido, no país e além 

fronteiras, numa época em que a economia das obras hidráulicas era 

privilegiada à economia da água como recurso. 
 
“A política das obras regia-se por critérios técnicos e a reflexão económica só 

recaía sobre as obras, procurando-se as transformações menos onerosas. A água, 

mobilizada por gravidade, era concebida como um dom da natureza, cujo manejo 

                                                           
62 É no regadio colectivo do Roxo onde se localiza o maior número de explorações de reduzida 
dimensão física, comparativamente ao de Odivelas. Na campanha de rega de 2000, no Roxo, a 
área total inscrita foi de 2.064 ha. Destes, 1.614 ha (78%) localizavam-se na freguesia de  
S. João de Negrilhos (concelho de Aljustrel). Da área da freguesia inscrita para rega, 89% do 
número total das inscrições incluíam-se nos escalões de área inscrita para rega inferiores a  
9 ha. No perímetro de Odivelas, naquela mesma campanha, a área total inscrita para rega foi 
de 5.095 ha. Destes, 2.607 ha (51%) localizavam-se na freguesia de Figueira de Cavaleiros 
(concelho de Ferreira do Alentejo). Da área da freguesia inscrita para rega, 28% do número 
total das inscrições incluíam-se nos escalões de área inscrita para rega inferiores a 9 ha 
(Rodrigo e Matos, 2001a: Anexo 2). Para a caracterização da estrutura física e produtiva das 
explorações beneficiadas, naquela data, pelos Perímetros do Roxo e de Odivelas ver Rodrigo e 
Matos (2001a: Anexo 2). 



PARTE II| Capítulo 5 

 

174 _____________________________________________________________________

brindava o Estado bem-feitor, através das obras públicas, e os agricultores que a 

continuavam a utilizar como um bem livre ou não económico: embora estes 

suportassem de algum modo o custo das obras, este não era definido em função 

da água utilizada ou drenada, mas da superfície ‘beneficiada’ pela transformação” 

(Naredo Pérez, 1999: 70).63 
 

Em Portugal só muito recentemente se assiste, em áreas irrigadas por 

regadios colectivos, à reconversão do sistema de rega por gravidade. Este 

processo tende a estar, regra geral, circunscrito a agricultores que cultivam 

unidades produtivas de dimensão física significativa, e praticam actividades 

agrícolas economicamente bem remuneradas. No caso concreto do 

Perímetro de Odivelas alguns dos agricultores que preenchem aquelas 

condições, ou reconverteram parcialmente o sistema de rega por gravidade, 

e/ou construíram barragens privadas ou charcas para reforçar o abastecimento 

hídrico às culturas. 

O elevado desperdício de água (por escoamento e evaporação) associado 

à rega por gravidade é do conhecimento dos agricultores, independentemente 

do sistema que adoptam. Contudo, a primeira razão apontada pelos que 

reconverteram aquele sistema de rega é o enorme dispêndio de tempo de 

trabalho que a rega por sulcos envolve. 

Em jeito de síntese, destacam-se de seguida os traços identificadores da 

matriz comportamental dominante da população do Baixo Alentejo Interior, 

relativamente aos usos e captações de água, ao mesmo tempo que se 

esclarecem aspectos já abordados no capítulo quatro. 

Os comportamentos descritos e comentados levam-nos a recordar 

Vlachos e o seu conceito de “contra-senso” entre o viver em áreas propensas 

à ocorrência de secas e a mentalidade “húmida” das populações. Este contra-

senso evidencia, segundo o autor, um desfazamento cultural das imagens 

                                                           
63 O trabalho de Clarimont (1999) sobre a política de hidráulica agrícola em Espanha é 
igualmente esclarecedor da prioridade atribuída à racionalidade técnica e consequente 
desvalorização dos recursos naturais.  
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mentais (ou percepções) sobre o meio envolvente e a disparidade entre a 

vida contemporânea e os processos ecológicos naturais (Vlachos, 1990: 6). 

De notar que o referido contra-senso é, em parte, reconhecido por alguns 

dos responsáveis autárquicos, e de outras entidades regionais, quando 

avaliam os comportamentos das populações em situação de seca (Caldas e 

Matos, 2001: 76-8). O mesmo não se pode dizer sobre o conhecimento que 

expressam da matriz comportamental dominante dos usos e das captações 

de água por parte das populações. Por exemplo, segundo um técnico da 

Câmara Municipal de Beja, “devido aos frequentes períodos de carência  

[de precipitação], as pessoas desenvolveram uma cultura de seca, que 

funciona como uma espécie de auto-controlo social (…)” (em Caldas e Matos: 

2001, 77). 

Contudo, talvez mais significativas do que a não adaptação dos 

comportamentos da população às características hídricas e hidrológicas do 

território  dado que este facto é generalizável a outras realidades 

sociogeográficas , são duas outras dimensões que aqueles igualmente 

evidenciam. A primeira prende-se com o significado da adopção da matriz 

comportamental dos usos e das captações de água, actualmente dominante. 

Esta adopção corresponde a uma adesão por parte das populações rurais a 

estilos de vida que até muito recentemente estavam confinados aos “Outros”, 

isto é, aos que na região residiam em território urbano. 

A segunda dimensão tem a ver com a perda das características da 

organização e funcionamento da sociedade rural, também em resultado 

daquela adopção. Estas são duas consequências de um mesmo processo 

aqui designado por urbanização do rural e do qual a disseminação da rede de 

abastecimento de água potável ao domicílio também faz parte. 

É certo que a adesão das populações rurais a comportamentos não 

equilibrados na óptica ambiental  característica partilhada pela maioria dos 

portugueses (Almeida, 2000; Schimdt e Valente, 2004; Lima, 2004), e não só 

(Maresca e Hébel, 1999; Collomb e Guérin-Pace, 1998)  tem como 

consequência, no caso sob análise, o desperdício de água nos usos 
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domésticos e a adopção de estratégias de ajustamento aos impactos das 

secas. Aquele desperdício  em larga medida resultado da ausência de 

esforço físico e da facilidade com que se acede à água, facultadas pela 

distribuição domiciliária  conduz a uma não valorização social da água 

enquanto recurso escasso. Como Portela refere, “como posso vê-la [a água] 

se ela me é familiar. Como posso reparar nela se, no geral, não me é dado 

sentir a sua falta?” (2001: 508). 

Porém, o acesso das populações rurais àquela infra estrutura básica 

permitiu-lhes melhorar a respectiva qualidade de vida e bem estar individual e 

familiar. Permitiu-lhes ainda equiparem-se aos “Outros”, como os comentários 

sobre o passado deixam transparecer. 
 
“[Antes] não havia o consumo [de água] que há hoje, é verdade. Hoje uma família 
gasta tanta água como gastavam 20 ou 30 famílias antigamente. Mas também hoje 

vive-se melhor. 
Dantes nós não tínhamos casas de banho, nem podia haver nestas casas 
máquinas de lavar [roupa]. Agora até banho podemos tomar todos os dias. É fácil” 

(doméstica, nascida em 1948, residente na freguesia de Brinches, concelho de 
Serpa). 
 

A par, e em consequência, das alterações descritas fragilizaram-se 

solidariedades de vizinhança e de geração, características do funcionamento 

da sociedade rural, e quebraram-se teias de sociabilidades. Também espaços 

públicos, outrora frequentados, foram abandonados uma vez que perderam 

significado social. Nas palavras de Portela “(…) o lavadouro da aldeia 

[esvaziou-se] de mulheres, da coscuvilhice e do maldizer (…). [Também] os 

fontanários, por sua vez, [perderam] o encanto do uso e já não matam sedes 

de água, convívio e amores” (2001: 508). 

No entanto, talvez mais significativo do que estas perdas foi a 

metamorfose que a estrutura valorativa da natureza da água sofreu. A água 

gerida, em parte, colectivamente como um bem natural e escasso 

transformou-se em mercadoria gerida individualmente. E a cultura da água 

recurso-escasso foi dando lugar à cultura da água produto-de-consumo  
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ou água-serviço. Entretanto, os consumidores foram, progressivamente, 

esquecendo que são também utilizadores. 

Esta alteração na estrutura valorativa está em consonância com o 

individualismo que caracteriza as atitudes da população do Baixo Alentejo 

Interior, quando se confronta com a eventualidade de ocorrência de situações 

de seca. Está também em conformidade com os comportamentos relativos 

quer aos usos e captações de água no quotidiano doméstico, quer às práticas 

de rega adoptadas pelos agricultores. 

Parece, contudo, em contradição com o fatalismo estruturante da atitude 

destes últimos perante as consequências negativas que a ocorrência de 

secas lhes inflige. Porém, como se verá mais adiante no capítulo seis, o 

assistencialismo institucional, que passou a regular a gestão das crises 

provocadas pela ocorrência de secas no passado próximo explica que aquela 

contradição é meramente aparente. 

Para as Autarquias, a água foi valorizada como um factor de desenvolvi-

mento económico. A ilustrar esta afirmação está a prioridade que aquelas 

entidades atribuíram não só à disseminação da rede de distribuição de água 

potável ao domicílio, como já foi referido, mas também à criação de condições 

favoráveis ao acesso a este recurso natural. Os tarifários de venda de água, 

praticados pelas Autarquias do Baixo Alentejo Interior, foram claramente um 

incentivo relevante à democratização dos estilos e modos de vida das 

populações rurais. 

Em 2000, o preço de referência de venda da água destinada ao 

abastecimento público era de 40$00/m3 (cerca de 0,20 €/m3) no município de 

Aljustrel. No de Ferreira do Alentejo o montante estabelecido para cada um 

dos três escalões era de 50$00/m3, 100$00/m3 e 200$00/m3. Em Beja, os 

preços da água para uso doméstico variavam entre 50$00/m3 no escalão de 

consumo mais baixo (≤5 m3), onde se concentravam 40% do total dos 

consumidores, e 325$00/m3 no escalão mais elevado (»26 m3). Já os preços 

praticados pelas Autarquias de Serpa e Mértola, em 1999, oscilavam entre 

63$00/m3 e 29$00/m3 no escalão mais baixo (≤4 m3 e ≤5 m3) e 750$00/m3 e 
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245$00/m3 no escalão mais elevado (»30 m3 e »40 m3), respectivamente 

(Oficina Imobiliária Lda, s/d: 24-5; Caldas e Matos, 2001: Anexo II; Rodrigo e 

Matos, 2001: 95-6).64 

 

ConflitosConflitosConflitosConflitos    

Os conflitos  aqui entendidos como acções recíprocas entre indivíduos e 

que traduzem formas de relação tanto de contraposição como de constituição, 

mas nunca de indiferença (Simmel, 1977: 265-355)  em torno dos usos e 

captações de água são recentes na região. Reportam-se à década de 90. 

Envolvem entidades com responsabilidade, directa e indirecta, nas acções de 

planeamento, gestão e conservação dos recursos hídricos à escala regional, 

e são de natureza inter e intra-sectorial. 

Como se procura evidenciar de seguida, os primeiros decorrem, em larga 

medida, do processo de urbanização do rural. Os segundos são reflexos do 

processo de intensificação da agricultura regional em manchas territoriais 

específicas. 

 

Democratizar versus produzir 

Os conflitos de natureza inter sectorial surgem pontualmente, em 

momentos de carência extrema de precipitação. Territorialmente confinados 

aos concelhos de Beja e Aljustrel, traduzem o confronto de interesses de 

utilizadores e de usos da água diferenciados. Concretamente, o abastecimento 

às populações e a satisfação das necessidades hídricas das culturas 

regadas. Ou seja, os dois sectores responsáveis pela quase totalidade do 

consumo de água no Baixo Alentejo Interior, dada a muito reduzida expressão 

                                                           
64 O preço da água em Portugal é bastante mais baixo, comparativamente ao registado noutros 
países do território da UE. Por exemplo, estima-se que o m3 de água em Portugal custava, em 
2002, 53 cêntimos, enquanto que em Espanha este valor era de 2 Euros. Para além deste 
aspecto, a grande diversidade e variação existentes na definição, quer dos escalões do 
consumo quer dos preços a pagar em cada escalão, por parte de cada uma das Autarquias são 
outras características a assinalar no caso português. Sobre esta questão ver, por exemplo,  
Vaz (2004). 
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do sector secundário. De notar que o abastecimento deste é feito através da 

rede pública, com excepção de algumas indústrias de transformação de 

mármore e da construção civil que dispõem de captações próprias, 

nomeadamente furos (Caldas e Matos, 2001: 40). 

A explicar a localização espacial dos conflitos inter sectoriais está o facto 

de a água com destino ao abastecimento público naqueles dois concelhos ter 

origem, para além de captações subterrâneas, na albufeira do Roxo que 

também satisfaz as necessidades hídricas das culturas abrangidas pelo 

regadio colectivo deste Perímetro de rega.65 Apesar da relativa autonomia da 

Associação de Beneficiários do Roxo, a gestão dos recursos armazenados 

depende do volume dos mesmos. Segundo um responsável daquela entidade 

“se o volume for inferior a 30 milhões m3 o [Instituto Nacional da Água] INAG 

intervém na repartição desse volume pelos vários usos. Sabe-se que tem de 

haver um volume destinado às populações. Normalmente reserva-se um 

volume que permita, pelo menos, o consumo durante dois anos” (em Caldas e 

Matos, 2001: 20). 

A obrigatoriedade referida e a consequente prioridade ao abastecimento 

público, em situações de carência extrema de recursos hídricos, decorre da 

disposição legal, Decreto-Lei nº 46/94. De acordo com este, e como de resto 

já foi explicitado, em situações em que se impõe a definição de prioridades 

inter sectoriais de consumo de água, o abastecimento público está em 

primeiro lugar. Segue-se-lhe o sector agrícola, depois a indústria, a produção 

de energia, o turismo e, por fim, outras utilizações. “O reflexo deste princípio é 

a fixação institucional de reservas nas albufeiras para garantir o abastecimento 

às populações, ou na eventualidade de haver dificuldades no abastecimento, 

as Autarquias poderem requisitar a água de captações privadas, sejam elas 

furos ou charcas” (Caldas e Matos, 2001: 59). 

                                                           
65 Nos concelhos de Ferreira do Alentejo e Serpa aquele abastecimento é feito, 
respectivamente, apenas em captações subterrâneas e em albufeiras para abastecimento 
público em complemento de captações subterrâneas (Caldas e Matos, 2001: 17-8). 
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Embora desde 1985 a albufeira do Roxo já abastecesse os concelhos de 

Beja e Aljustrel, as tensões entre interesses agrícolas e não agrícolas 

registaram-se, sobretudo, na primeira metade da década de 90, como as 

reduções dos volumes consumidos pela actividade agrícola deixam 

transparecer (ver Quadro 5.2). 

Os conflitos inter sectoriais têm sido protagonizados pela Associação de 

Beneficiários do Roxo, pelas Autarquias de Beja e Aljustrel e pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), estes dependentes da 

Câmara de Beja mas funcionando como organismos autónomos. 

A difusão pelos campos da rede pública de abastecimento e os estilos de 

vida que aquela permitiu concretizar à larga maioria da população  e que 

estão associados, como se viu, a usos pouco parcimoniosos da água , não 

são certamente alheios ao aumento significativo registado na procura deste 

recurso. 

O testemunho de um técnico dos SMAS, referindo-se ao concelho de Beja, 

é esclarecedor do aumento significativo registado na procura do recurso 

água. 
 
“A percentagem da população que está servida com rede pública de 

abastecimento em termos de possibilidades é de 100%. Em termos efectivos 
está-se a 92% porque não se consegue chegar à população isolada. A rede 
mais pequena tem 9 contadores de água. Há 25 anos atrás [1975] só a cidade 

de Beja, Salvada e Cabeça Gorda [duas das treze freguesias rurais do 
concelho de Beja] é que possuíam rede de abastecimento. Mas a área coberta 
não era total. (…) O acréscimo atribuível à expansão das redes pode ser 

calculado seguindo o seguinte raciocínio: actualmente gastam-se 3,8 milhões 
m3 já com as aldeias [freguesias rurais]. Em 1975 gastavam-se 1,5 milhões m3” 
(em Caldas e Matos, 2001: 39). 

 

As tensões inter sectoriais, tal como são protagonizadas, também se 

dissipam institucionalmente, embora às custas dos regantes do perímetro 

colectivo do Roxo. Através da previsão da área disponível na época das 

sementeiras, a Associação de Beneficiários condiciona as áreas para cada 

cultura regada em função dos volumes armazenados nas albufeiras. 
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Quadro 5.2 − Volume de água consumida anualmente e por sector, com 
origem na albufeira de fins múltiplos do Roxo, desde o início do  

funcionamento do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo 

Volumes consumidos 

Percentagem do total anual por sector Ano da Campanha 
de Rega Total anual (m3) 

Agricultura 
Indústria de 

Tomate 
Indústria 
Mineira 

Consumo 
urbano 

1969 14 854 328 95 5   

1970 29 230 648 97 3   

1971 33 361 791 97 3   

1972 27 265 016 96 4   

1973 9 930 953 85 15   

1974 5 331 644 71 29   

1975 5 106 872 67 33   

1976 2 141 745 53 47   

1977 5 603 529 75 25   

1978 7 160 627 78 22   

1979 5 309 243 76 24   

1980 6 411 417 78 22   

1981 873 532 2 98   

1982 7 364 763 75 25   

1983 2 643 830 48 52   

1984 8 782 754 83 17   

1985 (1) 9 084 737 84 11  5 

1986 11 762 985 75 5  19 

1987 12 741 877 74 4  22 

1988 16 309 567 81 3  16 

1989 14 903 290 78 3  19 

1990 23 242 938 82 6  12 

1991 21 890 148 80 7  13 

1992 19 212 754 80 1 3 15 

1993 3 203 239 1  13 86 

1994 6 182 967 46 7  46 

1995 2 992 268  4  96 

1996 14 979 354 76 1  22 

1997 15 952 716 78 1  21 

1998 23 069 070 81 3  16 

1999 24 378 798 81 3  16 

(1) - Ano do início do abastecimento urbano 
Fonte:  Elaboração própria a partir da informação cedida pela Associação de 

Beneficiários do Roxo, 2000 
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Em anos de carência extrema, as restrições à agricultura são forçosa-

mente mais apertadas, como a informação do Quadro 5.2 ilustra, e os 

agricultores envolvidos testemunham. 
 
“Aqui o regadio é feito pela barragem do Roxo. A gestão [da água] é feita pela 

Associação. Portanto, é uma coisa que é feita com planeamento, é uma coisa já 

técnica e é perfeitamente controlada. Se não há água, há rateio, ou não se rega 

mesmo e as pessoas sabem aquilo que têm. 

(…) Os agricultores aqui em Montes Velhos também usam a água da torneira em 

casa que vem da barragem [Roxo]. 

Agora a barragem não foi feita para abastecimento público e os agricultores aqui 

pagam taxa de conservação, exploração e beneficiação quer haja água, quer não 

haja, por terem as suas terras abrangidas pelo perímetro de rega. Ao começar a 

utilizar-se a água da barragem do Roxo para abastecer Beja e Aljustrel, e o 

Ministério do Ambiente obrigar a não se poder regar abaixo dos 29 milhões m3 

quando a barragem está a vinte tal milhões  com 25 milhões já se poderia fazer 

uma campanha de rega, ainda que com um bocadinho de rateio  traz-nos 

problemas” (agricultor, licenciado, nascido em 1960, cultiva 1.600 ha. Destes,  

850 ha são superfície irrigável. Regou 480 ha na campanha de 2000, origem da 

água: Perímetro colectivo do Roxo, ribeiras e charcas; sistemas de rega: gota-a-

gota e pivô). 

 

Interesses privados versus colectivos 

Os conflitos intra-sectoriais circunscrevem-se ao sector agrícola, têm 

origem em captações privadas de água, a montante da barragem do Roxo, e 

são de ocorrência recente. Tal como sucede nos conflitos inter sectoriais, 

também os que ocorrem no âmbito daquele sector são protagonizados por 

entidades com responsabilidades no planeamento e gestão dos recursos 

hídricos  nomeadamente a Associação de Beneficiários do Roxo  e ainda 

de licenciamentos de construções de captações particulares de água  

Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturais (DRARN) do Alentejo, 

Direcção Regional de Agricultura do Alentejo (DRAAlentejo), Direcção do 

Ambiente e Ordenamento do Território (DRAOT) do Alentejo  e as 

Autarquias. 
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As tensões referidas arrastam-se pela década de 90 e envolvem vários 

pareceres técnicos. Em 1994, na sequência das limitações que as 

construções particulares impunham ao regadio colectivo, a DRARN do 

Alentejo elabora um estudo onde é afirmado que, embora os aproveitamentos 

hídricos privados até então autorizados não tivessem grande influência nos 

volumes dos afluentes à albufeira do Roxo, já a entrada em funcionamento 

dos que se encontravam a aguardar licenciamentos afectariam, significativa-

mente, aqueles volumes. Aconselhava ainda que, no caso de virem a existir 

futuras autorizações, deveriam ser impostas restrições ao regime de utilização 

da água nas situações em que os volumes armazenados naquela albufeira 

não satisfizessem os consumos dos diferentes utilizadores, previstos 

anualmente (Pisco e Pessoa, 1994). 

Porém, decorridos seis anos, em Março de 2000, o periódico Água & 

Ambiente descreve a situação desfavorável, que os agricultores do regadio 

colectivo enfrentavam, em consequência do aumento da área irrigada 

abastecida por construções privadas. Receando a seca que as condições 

meteorológicas vaticinavam para esse ano, a Associação de Beneficiários do 

Roxo pressionou a Direcção Regional do Ambiente no sentido desta aplicar 

medidas que minimizassem o impacto negativo daquelas construções. 

Contabilizadas em 54, estas captações privadas de água superficial  

charcas, açudes, barragens e motobombas  eram responsáveis pela 

retenção de mais de 6 milhões de m3 como, em parte, consta do Quadro 5.3. 

O contraste entre a satisfação dos interesses privados e os colectivos era 

evidente. Enquanto as captações privadas estavam cheias, ou quase, os 

agricultores cuja área se localizava no Perímetro ainda aguardavam a 

definição da área a ser regada (Duarte, 2000). 

A legitimar as pressões da Associação de Beneficiários do Roxo acima 

descritas estava um estudo técnico, realizado em 1999, de avaliação das 

influências das barragens particulares no abastecimento da albufeira. 

Segundo este, 
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“a escassez de recursos hídricos associada ao progressivo declínio da agricultura 

de sequeiro levou alguns agricultores com explorações na bacia hidrográfica do 

Roxo a construir barragens, com vista a introduzirem regadio nas suas actividades. 

Esse tipo de investimento não termina, pois que junto da DRARN Alentejo 

continuam a surgir pedidos de licenciamento para a construção de novas obras” 

(Russo e outros, 1999: 30). 
 

De recordar, que o citado interesse pelo regadio não era certamente alheio 

às políticas de protecção de preços e mercados, em vigor no âmbito da PAC. 

Tal interesse não era também independente das normas legais em vigor, 

relativas à protecção das massas de água superficiais (e subterrâneas), bem 

como aos regimes económico e financeiro de utilização de todas as águas.66 

 
Quadro 5.3 − Capacidade de armazenamento útil e localização das barragens 

e de outras obras de rega privadas construídas a montante da albufeira de fins 
múltiplos do Roxo 

Exploração agrícola Curso de água Capacidade de armazenamento 

(Nome) (Nome) (m3) 

Hdd. Outeiro Sem denominação 200.000 

Hdd. Outeiro Rib.ª Outeiro 750.000 

Hdd. Malhada Rib.ª Louriçal 750.000 

Hdd. Pedras Brancas Rib.ª M.te das Palhas 1.000.000 

Hdd. Chaminé Ribª. Chaminé 1.489.286 

Hdd. Faleirinha Rib.ª Roxo 647.600 

Hdd.Chaminé Rib.ª da Levada 408.375 

Hdd. Misericórdia Rib.ª Chaminé 98.469 

Sub-total  5.343.730 

Outras (1)  645.000 

TOTAL  5.988.730 

(1) - Este valor refere-se ao conjunto de 38 pequenas obras de rega, licenciadas desde 1991 

Fonte: Elaboração própria a partir da informação cedida pela Associação de Beneficiários do 
Roxo, 1999 

                                                           
66  Sobre esta questão ver, por exemplo, Serra (2005). 
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De acordo com o referido estudo técnico de 1999, as barragens privadas 

construídas até 1999 davam origem, em ano médio, a uma redução de 

afluências à albufeira do Roxo de, pelo menos, 8,6%. Estas, conjuntamente 

com as que viriam a ser construídas, uma vez que já se encontravam 

licenciadas, conduziriam a uma diminuição de afluências de, pelo menos, 

10,7%. Apesar destas conclusões, as barragens licenciadas foram construídas 

sem qualquer restrição. 

De notar que as construções que estão na origem das tensões descritas, 

para além de sobreporem os interesses individuais aos colectivos, têm ainda 

outro tipo de consequências. O grau de intensificação dos sistemas produtivos 

agrícolas praticados a montante da albufeira, possíveis devido à existência de 

captações privadas, conduz à degradação da qualidade da água ali armaze-

nada (Caldas e Matos, 2001). 

A procura de soluções para os conflitos com origem nas captações 

particulares de água tem sido feita a nível institucional. Uma vez mais, é a 

experiência da Associação de Beneficiários do Roxo, sobre o nível do caudal 

da barragem, que lhe permite fazer previsões por altura das sementeiras das 

culturas de regadio (Fevereiro e Março) e, deste modo, reduzir os custos de 

investimentos dos associados com esta operação cultural. 

Apenas as tensões entre os sectores agrícolas e não agrícolas mereceram, 

pontualmente, algumas considerações escassas no conteúdo de alguns dos 

relatos da imprensa regional, sobre os efeitos da seca na região. Contudo, os 

dois tipos de conflitos descritos fazem parte das experiências vividas pela 

maioria dos agricultores beneficiados pelo regadio colectivo. A (aparente) 

compreensão destes, relativamente à prioridade atribuída ao abastecimento 

público em detrimento da respectiva actividade profissional, desvanece-se 

quando se referem às limitações que as captações particulares lhes impõem. 

De notar que este tipo de tensões não é também ignorado pelos não 

agricultores. 
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“Os únicos problemas que as pessoas às vezes se queixam, principalmente os 

agricultores, foi de deixarem fazer barragens à parte de cima da barragem do 

Roxo. Eles queixam-se mas, ao fim e ao cabo, em anos em que há muita chuva 

essas barragens não afectam nada, ela enche na mesma (…)” (carpinteiro, 

residente na freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel). 
 

Por fim, é relevante salientar o desconhecimento total ou, na melhor das 

situações, a indiferença da população do Baixo Alentejo Interior, face aos 

conflitos analisados, que não possui relação directa  de residência e/ou de 

trabalho  com os concelhos de ocorrência destes últimos. 
 

Procede-se, agora, a uma breve síntese dos aspectos comuns e 

estruturantes dos conflitos analisados. 

Um aspecto a assinalar refere-se ao carácter localizado e à temporalidade 

recente dos mesmos. 

Correspondem a uma (re)estruturação de opções que reflectem a 

sobreposição de poderes, resultantes da diversidade de entidades que 

integram as estruturas de gestão dos conflitos em torno dos usos e captações 

da água. 

Por fim, há a sublinhar que as divergências de interesses não representam 

(ainda) uma oposição de valores, uma vez que na sua origem está a defesa 

de uma prioridade que é a da conquista da água. Nos dois tipos de conflitos 

estudados a água é, com efeito, valorizada como um recurso natural a 

mobilizar, a explorar e a dominar. 

O referido processo de dominação da água tem significados e 

consequências distintas em cada um dos dois tipos de conflitos estudados. 

Nos inter sectoriais, tal processo significa, em primeiro lugar, uma promoção 

económica e social do território do Baixo Alentejo Interior, na sequência da 

(recente) prioridade atribuída pelas Autarquias aos objectivos de modernizar e 

democratizar o mundo rural. Nos conflitos intra-sectoriais o processo de 

dominação da água significa um retrocesso na valorização da água enquanto 

bem natural e escasso. 
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É um facto que a agricultura praticada nas explorações abastecidas quer 

pelo regadio colectivo do Roxo, quer por captações particulares de água, 

localizadas a montante daquele, se opõe aos sistemas de agricultura 

tradicionalmente praticados na região. Nestes, a gestão da água era feita com 

base na adaptação das culturas e respectivos aproveitamentos às disponibili-

dades e dotações hídricas e hidrológicas dos solos e do território, conduzindo 

ao que Naredo Pérez designa por “civilização do trigo” (1999:65). Como 

consequência, 
 
“(…) na agricultura tradicional a água não representa um recurso económico mas 

um ‘bem livre’ com o qual se conta in situ, que flui, se degrada e se renova mesmo 

que não se use, tal como sucede com a radiação solar ou com a temperatura 

ambiente” (Naredo Pérez, 1999: 67). 
 

Com os processos de modernização e intensificação da agricultura, a 

gestão da água passou a ser feita directamente e este recurso a ser 

valorizado como um bem económico. Isto é, um bem passível de ser 

apropriado, trocado e associado a um valor monetário (Naredo Pérez, 1999; 

López-Gálvez, 1999). 

Porém, enquanto os agricultores que cultivam explorações localizadas no 

Perímetro são facturados pela água que consomem  figurando esta, a par 

dos outros encargos de exploração (sementes, fertilizantes, combustíveis, …), 

como um bem económico , já os que dispõem de captações particulares 

continuam a usufruir deste recurso enquanto bem livre. Com efeito, se “os 

preços [da água] para uso agrícola são estabelecidos pela Associação de 

Beneficiários [do Roxo], a qual estabelece uma tarifa que é praticamente 

simbólica”  segundo um técnico da Câmara Municipal de Beja (em Caldas e 

Matos, 2001: 58) , já “para a exploração da água através de charcas e furos 

[embora seja] necessário uma licença, tanto para a Câmara Municipal como 

para os privados, depois [a água] é utilizada de qualquer maneira sem 

qualquer tipo de controlo” (em Caldas e Matos, 2001: 55). 
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De notar também as consequências ambientais negativas que resultam da 

total ausência de controlo na gestão e uso da água com origem em captações 

privadas de aquíferos subterrâneos. Segundo um técnico dos SMAS de Beja, 

“na utilização das águas subterrâneas basta uma autorização para fazer a 

sua exploração e depois não se paga nada pela sua utilização. Existe mesmo 

um indivíduo que tem 150 furos, dos quais 25 estão activos. Se o INAG 

estabelecesse um preço para esta água, com certeza que não teria tantos” 

(em Caldas e Matos, 2001: 54). 

A aplicação da nova Lei da Água (Lei nº 58/2005 de 29 de Dezembro) 

obrigará, certamente, a rever as normas legais relativas à protecção das 

massas de água superficiais e subterrâneas, bem como os regimes económico 

e financeiro de utilização de todas as águas (Serra, 2005). 
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É vasta a literatura que nos dá a conhecer, de forma crítica, o modo 

dominante como as instituições têm enfrentado a ocorrência de riscos 

naturais, nomeadamente o da seca. Face aos dois modos alternativos de 

apreensão e tratamento deste fenómeno natural, isto é, reagir à seca ou 

preparar-se para a eventualidade da sua ocorrência, tem prevalecido a 

primeira opção, apesar do reconhecimento da ineficácia da mesma (Wilhite e 

Rhodes, 1993d; White, Collins e Howden, 1993; Theys, 1991; Kerrey, 1987; 

Wilhite e Easterling, 1987; Sonkia, 1987; French, 1987; Wilhite, 1987). 

Reagir à seca significa esperar que esta ocorra e tentar mitigar os 

impactos socioeconómicos e/ou ambientais recorrendo, para tal, a todos os 

meios disponíveis. De acordo com a literatura esta opção corresponde a gerir 

a crise. A alternativa é gerir o risco. Isto é, accionar procedimentos, antes da 

ocorrência do fenómeno, que permitam definir mecanismos de respostas ao 

mesmo. 

Aplicando ao contexto regional em estudo as grelhas de apreensão e de 

tratamento do risco, acima expostas, a análise que se segue contempla dois 

momentos temporais: o passado e o futuro próximo. O tratamento do primeiro 

tem por referencial analítico fontes secundárias e remete para a escala 

pública-institucional. Por seu lado, a avaliação do futuro próximo é feita com 

base na informação empírica e restringe-se ao universo social da população 

residente no Baixo Alentejo Interior. 

 

As décadas de 80 e 90 do século XXAs décadas de 80 e 90 do século XXAs décadas de 80 e 90 do século XXAs décadas de 80 e 90 do século XX    

O Diário do Alentejo é a principal fonte secundária que serve de base ao 

estudo da natureza das medidas tomadas e, consequentemente, à 

identificação do modo como as instituições enfrentaram as secas ocorridas na 

região. Para além destes, o tipo e a escala de intervenção das entidades 

envolvidas são outros aspectos considerados na análise que se segue. Antes, 

porém, importa recordar alguns aspectos, analisados em capítulos anteriores, 

e que se relacionam com os acabados de enumerar. 



PARTE II| Capítulo 6 

 

192 _____________________________________________________________________

Assim, como se concluiu no capítulo dois, as referências às categorias de 

conteúdo “situações de escassez de água” e “ocorrências extremas de 

ausência de pluviosidade (seca)”, por parte do periódico regional, centraram-

se nas décadas de 80 e 90 do século passado, com destaque para esta 

última. No capítulo quatro, viu-se também que os relatos em torno daquelas 

categorias de conteúdo acompanharam, de perto, os relativos quer às 

consequências das secas, quer às reivindicações da população tendo em 

vista minorar as perdas económicas. 

No que respeita às questões que são agora objecto de análise, é possível 

afirmar que as mesmas prenderam as atenções do Diário do Alentejo a partir 

da década de 80 do século XX. De referir, desde já, que a abordagem 

institucional procurou sempre desdramatizar as ocorrências de carência de 

precipitação/seca na região. Socorreu-se, para tal, de práticas assistência-

listas. O forte pendor paternalista e populista das medidas orientadas para o 

sector produtivo (agrícola) são outros aspectos a sublinhar. 

É precisamente este percurso, em que o tempo de actuação surge sempre 

a reboque do das ocorrências, que de seguida se procura dar a conhecer. 

 

Intervenção institucional 

É em Abril de 1983 que o Diário do Alentejo faz referência, pela primeira 

vez, à presença de um ministro para observar in loco os efeitos da prolongada 

falta de chuva na região. A deslocação de Basílio Horta  à data ministro da 

Agricultura, Comércio e Pesca  ao distrito de Beja “a propriedades muito 

afectadas” foi conduzida pela Confederação dos Agricultores de Portugal 

(CAP). De acordo com aquele periódico, nesta “visita oficial, registada pela 

Comunicação Social de Lisboa mobilizada em autocarro” estiveram presentes 

“muitos latifundiários”. Para além “do secretário-geral da CAP Mira Coroa, um 

representante dos produtores de cereais, um representante dos jovens 

agricultores foram outros oradores” que 
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“[insistiram] na necessidade do Governo atribuir um forte subsídio a fundo perdido 

e de declarar o distrito como ‘zona de catástrofe’, através da publicação de um 

decreto-lei”. 
 

Embora esta última pretensão não tenha acolhido o apoio do Governo, o 

ministro deu a conhecer que 
 
“(...) o conjunto de medidas de combate à seca (…) envolviam já uma verba de 2,5 

milhões de contos [e que, como o próprio referiu], foi criado um grupo de trabalho, 

eu diria um gabinete de crise, em que vós, agricultores, estais representados. É a 

esse organismo que caberá a concepção e execução das medidas” (“A seca trouxe 

Basílio Horta a Beja: ‘Que Deus nos ajude a todos’”, 22 Abril 1983). 
 

Em Setembro do mesmo ano o Governo compromete-se a desbloquear 

verbas para apoiar, desta vez, as Câmaras, incluindo as do distrito de Évora. 

Como nos relata o periódico regional, 
 
“Eduardo Pereira [titular da pasta da Administração Interna àquela data] 

anunciando não ser possível até ao fim deste ano [1983] o desbloqueamento total 

dos cerca de 156 mil contos, há muito reivindicados pelas autarquias do distrito 

para a realização de um conjunto de acções de combate à desastrosa falta de 

água, o ministro prometeu no entanto a cedência de alguns milhares de contos. 

Nesta reunião de trabalho [entre o ministro e as autarquias] foram ainda discutidas 

as linhas de crédito e as taxas de juro bonificadas para as autarquias” (“Titular do 

MAI em Évora e Beja: Governo vai finalmente tomar medidas contra a seca?”, 9 a  

15 Setembro 1983). 
 

Por seu lado, a nível institucional local, as Autarquias procedem a cortes 

de água no abastecimento às populações e à proibição de consumo mensal, 

superior a determinado volume por utente da rede domiciliária (“Castro Verde 

tem água apenas três horas por dia: Câmara toma medidas para atenuar a 

gravidade da situação”, 8 Julho 1983). Procedem ainda à distribuição de água 

pelas localidades em viaturas de atrelado com depósito, em auto tanques ou 

camiões cisterna ou ainda em depósitos puxados por tractor  (“Serpa, o 

preço da chuva”, 16 Abril 1987)  por vezes cedidos pelo Serviço Nacional 
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de Protecção Civil, em colaboração com o Governo Civil (“Borba tem falta de 

água pela primeira vez na história”, 19 Agosto 1983). 

Após um silêncio, a partir de 1992 o conteúdo noticioso do Diário de 

Alentejo retoma o relato das medidas de intervenção, tomadas a nível 

institucional, tendo em vista acudir às consequências da seca. É igualmente 

após aquele ano que as descrições dão realce ao tipo de entidades e às 

escalas de intervenção, sobretudo local e nacional como se verá, bem como 

ao detalhe das medidas que foram sendo adoptadas. Para ilustrar o acabado 

de referir dão-se a conhecer alguns factos significativos respigados do acervo 

noticioso. 

Paralelamente às acções adoptadas na década de 80, as Autarquias dão 

início a outro tipo de medidas. Concretamente, intensificam a abertura de 

furos artesianos, multiplicam as pesquisas de água, melhoram os sistemas 

electro-mecânicos de bombagem, avisam os cidadãos de que devem poupar 

água e, reiteradamente, alertam o Governo para a gravidade do problema. 

Reforçam ainda o número de análises à qualidade da água, em resultado das 

dificuldades de captação deste recurso nos furos artesianos já existentes e 

acabados de construir, bem como da redução acentuada dos débitos 

registados. 

Fazem também campanhas de esclarecimento, junto da população, sobre 

a qualidade da água disponibilizada devido às particularidades quer da 

distribuição, quer do armazenamento, em depósitos de amianto, quer ainda 

ao não tratamento daquele recurso que, por este conjunto de razões, é 

aconselhado para usos exclusivos de higiene (“Serpa: abastecimento de 

água: situação tende a agravar-se”, 10 Julho 1992; “No distrito de Beja 

abastecimento público sofre com a seca: água continua a faltar e governo 

sem responder”, 10 Setembro 1993). 

Entre 1990 e 1995, a abertura de novos furos artesianos pelos serviços 

municipalizados intensifica-se na região. A título ilustrativo dá-se a conhecer, 

de seguida, parte do conteúdo de dois documentos que permitem aferir a 
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amplitude das consequências ambientais e económicas negativas deste tipo 

de medidas. 

No relatório da responsabilidade da Câmara Municipal de Serpa, datado 

de 1 de Fevereiro 1995, relativo à situação do abastecimento de água à 

população, era afirmado que “com os sistemas de equipamento que [aquela] 

possuía não era possível estimar as reservas existentes no concelho”. 

Adiantava, contudo, que era clara a necessidade de “aumentar consecutiva-

mente a profundidade de prospecção dos lençóis aquíferos”. De facto, 

embora esta última não atingisse os 100 metros, havia no entanto registo de 

furos que ultrapassavam os 300 metros sem resultado prático. 

Ainda de acordo com aquele documento, os 12 furos que abasteciam as 

freguesias de Vila Nova de São Bento, Pias, Vale do Vargo e A do Pinto  

abrangendo seis mil residentes  forneciam água apenas durante 11 horas 

diárias. Por seu lado, os 1.700 habitantes de Vila Verde de Ficalho estavam 

dependentes da água fornecida por um único furo, instalado no fundo de uma 

pedreira e cujo proprietário cedera a respectiva exploração. O recurso a esta 

captação resultava da não existência local de outras alternativas, uma vez 

que “as pesquisas e os furos efectuados não revelavam aquíferos que 

justificassem a sua utilização”. 

Mais adiante, a referência à freguesia de Brinches também se apresentava 

nada animadora. Para além dos residentes estarem sujeitos a cortes 

duradouros e periódicos no abastecimento de água, esta tinha origem em 

poços contaminados pelo que era imprópria para consumo. Por fim, uma 

referência à vila de Serpa. Apesar do relatório ter sido elaborado em 

Fevereiro, afirmava-se que a situação era idêntica à do período estival. 

Concretamente, gastava-se o bombeado, não havia reservas e o abasteci-

mento era feito entre as 7 e as 24 horas, com água proveniente de 13 furos 

artesianos e de dois poços (em Caldas e Matos, 2001: 68). 

Sobre esta temática, a notícia publicada meses mais tarde no Diário do 

Alentejo é igualmente esclarecedora do nível de gravidade da situação vivida, 
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quer do ponto de vista económico, quer ambiental, quer ainda social, como de 

seguida se dá a conhecer. 
 
“Estão neste momento a ser abertos vários furos artesianos em todo o concelho de 

Mértola. Dos já abertos apenas os de Tacões, Sapos, Moinhos de Vento e 

Amendoeira da Serra  este último em pouquíssima quantidade  deram água. É 

apenas o confirmar de uma situação que se agrava a cada dia que passa, visto 

que ‘dos 11 furos já abertos, só quatro são exploráveis’, referem os eleitos da 

Câmara mertolense no Boletim Municipal de Julho/Agosto” (“Mértola: mais furos”, 

11 Agosto 1995). 
 

De sublinhar os reduzidos benefícios das medidas de emergência 

tomadas pelas Autarquias, quando confrontados com os elevados custos 

monetários e exigências de disponibilização de recursos, materiais e 

humanos, que a concretização das mesmas envolveram. 

Os custos monetários surgem associados, sobretudo, ao aluguer de 

transportes para distribuição da água às freguesias e lugares isolados, e às 

campanhas de abertura de furos artesianos. Por exemplo, em 1993, o 

Município de Serpa estimava em cerca de quatro dezenas o número de furos 

realizados, só nesse ano, ao mesmo tempo que lamentava as magras 

vantagens obtidas  devidas aos baixos, ou mesmo nulos, volumes de água 

que os mesmos permitiam captar  em confronto com os elevados encargos 

monetários que tivera de facultar. 

Por seu lado, a disponibilização de recursos humanos está associada à 

distribuição da água. Regra geral, esta envolvia as Juntas de Freguesia e os 

Bombeiros Voluntários das localidades. Pontualmente foi ainda solicitado o 

apoio do Regimento de Infantaria de Beja (“No distrito de Beja, abastecimento 

público sofre com a seca: água continua a faltar e governo sem responder”,  

10 Setembro 1993). Para além das estratégias adoptadas pelas entidades 

com projecção local, do exposto ressaltam ainda os objectivos das medidas 

tomadas. Respectivamente, gerir a crise e satisfazer as necessidades mais 

prementes das populações, utilizando para isso todos os meios possíveis. 
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O assistencialismo que pautou a intervenção das Autarquias, guiou 

também as acções institucionais à escala nacional. Este último surge também 

reforçado a partir da década de 90 do século passado. De um lado, 

cooperativas agrícolas e Municípios contabilizam prejuízos económicos e 

sociais. Do outro, o Governo anuncia medidas de emergência que se limitam, 

exclusivamente, a tentar reduzir perdas de natureza económica. 

Porém, paralelamente a este tipo de medidas são anunciadas outras cujo 

conteúdo não só contradiz as finalidades das primeiras, mas é também 

claramente desajustado às características dos ecossistemas da região. 

No primeiro trimestre de 1992, os efeitos da seca meteorológica de  

1991-92, que se viria a prolongar pelo ano hidrológico seguinte, eram 

contabilizados pelas cooperativas agrícolas da região. Segundo estas, 
 
“A ausência de chuva, desde Outubro passado, e a inexistência de uma política de 

gestão dos recursos hídricos estão a criar uma situação dramática no sector 

agrícola. (…) Numa primeira estimativa, calcula-se que os prejuízos na agricultura, 

sem contar com a pecuária, rondam os 37 milhões de contos. Daqui se conclui que 

as medidas enunciadas pelo Governo para resolver os graves problemas dos 

agricultores motivados pela seca são claramente insuficientes” (Diário do Alentejo, 

“Cooperativas agrícolas contabilizam efeitos da seca”, 27 Março 1992: sublinhados 

nossos). 
 

A mesma notícia informava ainda que, 
 

“O Ministério da Agricultura já está a atribuir um subsídio de 55 por cento para a 

abertura de furos, está também a atribuir um subsídio para a compra de geradoras, 

nos casos em que a energia eléctrica não exista, (…). 

O Governo disponibilizou 20 milhões de contos para a agricultura mas esqueceu-

se do abastecimento de água às populações. Isto mesmo foi salientado [pelo] (…) 

presidente da Câmara de Montemor-o-Novo, que referiu a necessidade de abrir 

novos furos e viu as suas receitas altamente reduzidas com os cortes que o 

Governo produziu através do FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro)”. 
 

A necessidade de o Governo definir uma política de gestão dos recursos 

hídricos começa a ser associada a outro tipo de medidas, de médio-longo 
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prazo, para precaver os impactos negativos das secas. Segundo o conteúdo 

informativo do Diário do Alentejo, aquelas são, concretamente, o estudo dos 

recursos hídricos do Alentejo e Ribatejo e ainda a aceleração do processo de 

decisão quanto ao empreendimento do Alqueva. Para além deste, a 

construção de outras infra estruturas do mesmo tipo são igualmente 

reclamadas. Como refere a notícia “Falta de água no Alentejo: a culpa não é 

só da seca”, 
 
“(…) É óbvio que a solução [para assegurar o abastecimento de água ao domicílio 

dos concelhos de Serpa e de Mértola em situações de seca] passa pela construção 

de barragens: Enxoé, para Serpa e Mértola; Gema e Água Branca em Odemira; 

Minutos em Montemor-o-Novo e Alqueva” (12 Fevereiro 1993). 
 

Paradoxalmente, face ao cenário geral que caracterizava a região em 

consequência da seca meteorológica de 1991-92 e 1992-93  fenómeno que 

se viria a repetir em 1994-95 e em 2004-05, afectando igualmente a totalidade 

do distrito de Beja  e perante as características da realidade ambiental da 

região, em 1994 a deslocação do então Ministro da Agricultura, António 

Duarte Silva, a Évora  para apresentação do Programa de Apoio à 

Modernização Agrícola e Florestal (PAMAF), criado no âmbito do II Quadro 

Comunitário de Apoio  é feita com o propósito de anunciar apoios ao 

processo de artificiali-zação da agricultura. 
 
“Referindo-se concretamente ao Alentejo, Duarte Silva disse que a região ‘é 

tradicionalmente o celeiro de Portugal. Há obviamente muito que fazer em termos 

de infra-estruturas para poder continuar a ser o celeiro de Portugal e para poder ter 

uma agricultura moderna, uma agricultura competitiva, o que é essencial para 

poder vingar no futuro’. [Ainda de acordo com o Ministro] ‘temos aqui um problema 

e é a esse que temos de dar a maior prioridade e que é a questão da água. Nós 

precisamos de água porque sem água não podemos ser competitivos e, portanto, a 

aposta é em novos regadios. No conjunto de medidas de infra-estruturas mais que 

duplicámos as verbas destinadas aos novos regadios (…)’” (“Ministro da Agricultura 

promove Pamaf em Évora: ‘O maior problema do Alentejo é a questão da água’”,  

25 Novembro 1994, sublinhados nossos). 
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Volvidos apenas cinco meses sobre estas declarações do ministro é criado 

o Gabinete de Emergência para a Seca no Distrito de Beja. Esta entidade, 

criada por iniciativa da ministra do Ambiente (Teresa Gouveia) durante a sua 

visita a Beja, por considerar a situação particularmente grave no consumo 

público, era constituída por representantes de várias instituições: Ministério do 

Ambiente, Serviço de Protecção Civil, Forças Armadas, Associação de 

Municípios do distrito de Beja e Governo Civil. 

De imediato, para além de ter distribuído os meios móveis pelos três 

Municípios mais carenciados  entre os quais figurava Serpa e Mértola , 

aquela estrutura recomendou que todas as Câmaras Municipais do distrito 

elaborassem “um levantamento ‘realista’ da situação, em face da 

desactualização do anterior, devido ao prolongamento da seca”. Apelou ainda 

à realização de campanhas de sensibilização para poupança de água, 

independentemente do grau de seca registado em cada concelho, bem como 

à intensificação da amostragem e consequente análise das águas de 

consumo, de forma a garantir um nível de qualidade tão satisfatório quanto 

possível. 

Para além das medidas enumeradas, a referida estrutura disponibilizou o 

montante de 200 mil contos para a concretização das primeiras intervenções, 

nomeadamente, novas captações e distribuição de água pelas localidades 

afectadas do distrito (Diário do Alentejo, “Gabinete de Emergência para a 

Seca no Distrito de Beja: ‘medidas importantes, mas insuficientes’”, 28 Abril 

1995; “Abastecimento de água no distrito de Beja: Governo sem tecto”,  

30 Junho 1995; “Apoios contra a seca”, 30 Junho 1995). 

Praticamente coincidentes no tempo são enunciados outros tipos de 

medidas, estas de apoio à produção agrícola. Através da Resolução do 

Conselho de Ministros nº 80/95 de 28 de Agosto, o Ministério da Agricultura 

aprovou o regulamento de Aplicação das Medidas de Apoio às Explorações 

Agrícolas Afectadas pela Seca. Dele constavam as seguintes cinco acções, 

orçamentadas em 35.110 milhões de contos: 
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 “1 – Apoio à captação, armazenamento, transporte de água para abeberamento;  

2 – apoio ao rendimento das explorações agrícolas, para compensar as perdas de 

rendimento das culturas; 3 – medidas financeiras, para que os agricultores possam 

iniciar uma nova campanha agrícola, nomeadamente através do apoio ao 

relançamento da actividade agrícola e duma moratória para permitir o 

prolongamento do prazo de reembolso das operações de crédito bancário;  

4 – apoio às Associações de Beneficiários para fazer face a encargos fixos;  

5 – medidas no âmbito da formação e ocupação dos trabalhadores para fazer face 

ao agravamento do problema do desemprego resultante da seca". 
 

Poucos meses mais tarde, em Novembro de 1995, o Governo, embora 

frustrando as expectativas dos autarcas com a não declaração da situação de 

calamidade pública para a região, determina, contudo, o prolongamento do 

mandato e o reforço da composição do Grupo de Coordenação e 

Acompanhamento da Seca que fora criado, por Despacho conjunto dos 

Ministérios da Administração Interna, da Agricultura e Recursos Naturais, em 

30 de Março de 1995 e publicado no Diário da República – II Série, de 20 de 

Abril 1995. 

 

Da teoria à prática 

O desajustamento entre as características da realidade ambiental da 

região  um território com défice de recursos hídricos e de águas pluviais  

e as medidas de política dirigidas a esta última foram já ilustradas a propósito 

do sector agrícola. Concretamente, a intensificação da agricultura regional 

com base na irrigação. Para além daquele, há a registar outro tipo de 

contradições, nomeadamente, entre o discurso institucional e a respectiva 

prática no que respeita aos recursos hídricos e à questão ambiental da região 

e do país. Estas últimas, retidas nesta breve nota, são igualmente ilustrativas 

da ausência de uma reflexão e definição de procedimentos de forma a tornar 

possível a gestão do risco natural seca. Para tal recorre-se a um documento 

elaborado pelo Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, Gabinete do 

Ministro, a propósito da seca meteorológica de 1992-93. 
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Enumerados alguns aspectos positivos relativos às disponibilidades 

hídricas do país, o relatório intitulado “A Seca” reconhece que, 
 
“Cerca de 50% das águas disponíveis são oriundas de Espanha; registam-se 

cheias e secas anuais sucessivas e por vezes simultaneamente; mais de 80% da 

precipitação média anual concentra-se no semestre húmido; no Alentejo as 

disponibilidades actuais são já inferiores às necessidades; o valor das emissões de 

carga poluente é dez vezes superior aos limites aceitáveis” (Ministério do Ambiente 

e Recursos Naturais, 1993: 4, sublinhados nossos). 
 

Perante este cenário, o mesmo documento conclui que 
 

“Portanto … o sentimento generalizado de abundância de água é ilusório, 

registando-se, na verdade, falta de água, em quantidade e qualidade regularmente, 

em certos locais, certos períodos do ano e certos anos. 

As secas são fenómenos frequentes e característicos do nosso país, com 

intensidade e efeitos variáveis no espaço e no tempo. Geralmente ocorrem por 

períodos entre 1 e 2 anos, raramente por 3 anos, e são considerados os anos em 

que a precipitação se situa abaixo de 75% dos níveis de pluviosidade média”  

(1993: 5). 
 

De acordo com o documento em apreço, a solução para a situação acima 

descrita passaria por “medidas estruturais de médio/longo prazo que 

estabilizem as disponibilidades (…) e os consumos de água”. Entre as primeiras 

figuram “a construção de infra-estruturas hidráulicas de armazenamento (…); 

a construção e conservação de sistemas de abastecimento de água (…) e a 

construção e conservação de sistemas de esgotos (…)”. Por seu lado, “a 

mobilização das populações e dos agentes económicos para uma correcta 

utilização da água sem desperdícios e a atribuição à água do seu valor 

económico (princípio do utilizador-pagador)” são as duas vias identificadas 

como medidas estruturais de estabilização dos consumos de água. 

Após este preâmbulo, é reconhecida a frequência da ocorrência de secas 

no país. Como é afirmado, “os anos hidrológicos de 1991/92 e 1992/93 

registam valores de pluviosidade muito abaixo da média. Esta situação 

registou-se oito vezes durante os 10 anos” (1993: 11). Porém, face à realidade 
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preocupante que então se vivia, e apesar do carácter cíclico da mesma, o 

documento termina, sem mais, com a enumeração das medidas de combate 

à seca sob o título “Gerir a crise”. 

Segundo a avaliação feita em 2001, “gerir a crise” tinha grandes probabili-

dades de, uma vez mais, vir a ser a opção institucional de combate à 

ocorrência, no futuro próximo, de uma seca meteorológica. A suportar esta 

hipótese está a avaliação de responsáveis da Direcção Regional do Ambiente 

Ordenamento do Território (DRAOT) e da Comissão de Coordenação da 

Região do Alentejo (CCRA). De acordo com as palavras dos próprios, 

respectivamente, 
 
“Ainda não se faz propriamente uma gestão dos recursos hídricos no médio e 
longo prazo. Está-se a reunir os instrumentos para o efeito. A gestão das albufeiras 
é feita para garantir o abastecimento público durante dois anos” (em Caldas e 

Matos,  
2001: 76: sublinhados nossos). 
 
“De uma maneira geral, o problema das secas e o seu combate é discutido quando 

surge. Existem os planos da bacia que, teoricamente, consideram os registos 
existentes, os quais deveriam orientar as diferentes utilizações” (em Caldas e 
Matos, 2001: 76: sublinhados nossos). 

 

Porém, faz-se notar que “orientar as diferentes utilizações” não é 

propriamente um instrumento de gestão dos recursos hídricos, como sublinha 

Drain (1996c: 237-9). 

A continuidade da opção nacional por gerir a crise, provocada pela seca, 

em vez de gerir o risco da ocorrência da mesma sugerida na avaliação de 

2001, acima referida, veio a confirmar-se em 2005. Este foi o último ano, à 

data da redacção do presente texto, de ocorrência de uma seca extrema, “a 

mais grave em termos meteorológicos dos últimos 60 anos”, e que afectou 

61% do total da área do território do continente. 

Avaliada a “Evolução da severidade natural da seca e dos efeitos sobre as 

actividades humanas”, identificados “Os principais problemas que a seca 

criou ao ambiente e às actividades humanas”, bem como as “Medidas tomadas 
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para mitigar os efeitos da seca e respectiva eficácia e eficiência”, contabili-

zados os “Custos gerais e custos sectoriais da seca”, o Relatório de Balanço 

da Seca de 2005 enuncia as “Medidas a tomar para que na próxima seca os 

efeitos mitigáveis e vividos neste seca não voltem a ocorrer”. 

Entre as medidas, de âmbito geral, preconizadas figuram: 
 
a “Criação de um sistema de previsão e gestão de situações de secas”, o 

“Estabelecimento de um sistema de informação fiável sobre as disponibilidades de 

águas em todas as origens de superfície e subterrânea e sobre o conhecimento 

das quantidades de água utilizadas para diferentes fins e respectiva distribuição 

temporal”, “A grande origem da água por explorar”, a “Construção de novos 

sistemas públicos de abastecimento de fins múltiplos com origens fiáveis”, a 

“Aplicação de um programa específico de inversão do estado de eutrofização de 

albufeiras que são origem de água para produção de água potável” e, finalmente, 

“Disposições legais e institucionais de excepção aplicáveis às situações extremas e 

especiais” (Secretariado da Comissão para a Seca de 2005, 2005: 84-92: 

sublinhados nossos). 
 

Os enunciados daquelas medidas deixam adivinhar o respectivo conteúdo, 

com excepção da identificada em terceiro lugar: “A grande origem de água 

por explorar”. Dada a relevância de alguns dos aspectos descritos no âmbito 

desta medida, salientam-se, de seguida, alguns elementos directamente 

relacionados com a questão central do presente capítulo. 

Como se esclarece naquele Relatório de Balanço, 
 
“nem toda a água, subtraída ao meio natural através de captações directas, 

albufeiras ou furos e minas, é efectivamente aproveitada, na medida em que há 

uma parcela importante associada à ineficiência de uso e a perdas, relativamente à 

água que é efectivamente captada. Trata-se portanto de uma componente que tem 

custos para a sociedade, mas não lhe traz benefícios” (Secretariado da Comissão 

para a Seca de 2005, 2005: 89). 
 

De acordo com as estimativas contidas no Programa Nacional para o Uso 

eficiente da Água, os referidos custos, resultantes da ineficiência de uso e 

perdas, representam 0,64% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Para o 
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relatório de Balanço da Seca de 2005, “A grande origem de água por 

explorar”, conduziria a uma poupança potencial equivalente a 0,34% do PIB, 

o correspondente a 385 milhões de Euros  (Secretariado da Comissão para a 

Seca de 2005, 2005: 89). 

 

O futuro próximoO futuro próximoO futuro próximoO futuro próximo    

Aferido o passado, as atenções centram-se agora no futuro próximo. 

Tendo como referencial a perspectiva dos residentes no Baixo Alentejo 

Interior procura-se avaliar como estes se situam face à gestão do risco ou da 

crise provocada pela ocorrência de secas. Concretamente, que tipo de 

medidas deveriam ser adoptadas para enfrentar futuras ocorrências de seca e 

quem deveria ser responsável pela aplicação das mesmas. 

 

Auto-desresponsabilização individual e colectiva 

A falta de informação, reconhecida pelos residentes no Baixo Alentejo 

Interior, sobre o tipo e a natureza das medidas a adoptar tendo em vista 

atenuar os impactos negativos da ocorrência de secas, bem como a 

ocorrência das mesmas é aqui de sublinhar. Com efeito, se cerca de dois 

terços (65%) reconhece estar pouco informado, já 81% considera-se pouco e 

nada informado sobre aquelas matérias. Esta tendência assume contornos 

ligeiramente diferentes, logo pouco significativos, quando se toma como 

referencial o nível de escolaridade e de rendimento dos indivíduos e respectivos 

agregados domésticos, variáveis que, em geral, tendem a estar directamente 

relacionadas. 

Mais concretamente, do universo social que partilha níveis de instrução e 

de rendimento mais elevados, 34 em cada 100 indivíduos reconhece estar 

bastante e muito informado relativamente ao tipo e natureza de medidas 

passíveis de serem adoptadas de forma a minimizar os reflexos negativos das 

ocorrências de secas. Apesar de pouco significativo, este valor contrasta, no 

entanto, com o apurado para a totalidade da população. Aqui, somente 19 em 
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cada 100 residentes se auto identifica naqueles dois graus de proximidade 

com a informação e conhecimento sobre os referidos temas. 

O cenário traçado não difere do descrito por outros estudos que se vêm 

debruçando sobre o conhecimento dos portugueses relativamente, quer a 

matérias classificadas como ambientais, quer à ciência propriamente dita.67 

Sem excepção, estes estudos sublinham o défice generalizado dos 

portugueses no que respeita à informação e ao conhecimento sobre questões 

ambientais em geral. Idênticas conclusões sobressaem dos resultados obtidos 

nos dois inquéritos realizados em 1990 e 1992 à cultura científica dos 

portugueses. Sob a responsabilidade do Eurobarómetro, aqueles inquéritos 

permitiram não só avaliar a situação nacional mas também confrontá-la com a 

dos outros países da União Europeia. 

Aliás, em perspectiva mais geral, a situação de acentuado défice de 

cultura científica, apresentando-se o nosso país no fim da escala em quase 

todos os indicadores, é um dos diagnósticos que ressalta de estudos 

desenvolvidos por investigadores nacionais (Rodrigues, Duarte e Gravito, 

2000: 36). Assim é que, com base em inquérito sobre aquela temática, 

realizado entre 1996/97, se sublinha “o Portugal sentado, retraído e indiferente 

perante a esfera pública da vida” (Rodrigues, Duarte e Gravito, 2000: 37). 

Também num outro trabalho  sustentado em inquérito e igualmente 

conduzido pelo Observatório das Ciências e Tecnologias e cujos resultados 

foram divulgados em finais de 2000  embora sugerindo a existência de 

mudança, são confirmados os baixos níveis de educação e culturas científicas 

dos portugueses. Este último estudo revela, com efeito, “uma elevação, por 

comparação com os dados do inquérito de 1996/97, da sensibilidade pública 

aos temas científicos e aos problemas com incidência científica, bem como 

uma mais clara atribuição à ciência e à tecnologia da capacidade de melhorar 

                                                           
67 Sem pretender a exaustão referem-se, a título ilustrativo, os trabalhos de Mansinho e 
Schmidt, 1994; Lima e Schmidt, 1996; Barata e Costa 2000; Nave, Horta e Lorga, 2000; Lima, 
Coimbra e Figueiredo, 2000; Schmidt, Valente e Pinheiro, 2000 b; Schmidt, 2001; Castro, 2004; 
Lima, 2004; Schmidt, Trüninger e Valente, 2004; Nave, 2004; Casanova, Firmino da Costa e 
Almeida, 2004. 
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a qualidade de vida, do trabalho e do ambiente”. Porém, acrescentava-se “o 

crescimento da sensibilidade e interesse dos portugueses relativamente à 

ciência e à tecnologia não é acompanhado, (…), por um aumento do nível de 

informação que declaram possuir sobre estes assuntos” (Gonçalves,  

2003: 12).68 

Refere-se por fim, um outro estudo, este mais restrito quanto aos 

objectivos mas igualmente esclarecedor da iliteracia e da falta de informação 

científica dos portugueses. Procurando identificar os perfis-tipo de modos de 

relação com a ciência da população portuguesa com idade entre os 15 e os 

74 anos, Firmino da Costa, Ávila e Mateus concluem que “um pouco mais de 

um terço [daquela população] têm elevada ou significativa proximidade com a 

ciência, estão atentos às consequências benéficas quanto aos riscos dos 

desenvolvimentos dela, (…) e exprimem opiniões interessadas acerca dos 

conteúdos e formas desejáveis para eventuais revistas sobre ciência”  

(2002: 178). Porém, a restante população (63%) apenas desenvolve de forma 

muito residual, ou não desenvolve de todo, práticas de aquisição de 

informação científica, auto avalia os respectivos conhecimentos científicos 

como fracos, e não mostra interesse em melhorá-los (2003: 179). 

Retoma-se a temática ambiental sublinhando a sintonia das conclusões 

acima adiantadas com os resultados de estudos da responsabilidade do 

Eurobarómetro, a qual de resto já se aludiu. Com efeito, inquéritos realizados 

à escala da UE-15 revelam o baixo índice de informação dos portugueses 

sobre matérias ambientais. “Portugal é dos países em que o índice médio de 

informação sobre questões ambientais é mais baixo, a par de Espanha e 

França” (Flash Eurobarometre 58.0, 2002: 16). 

Pese embora esta constatação, o estado do ambiente era identificado, em 

2003, pelos portugueses, logo a seguir aos factores sociais (pobreza, 

exclusão social, serviços de saúde e de educação), como o factor que mais 

                                                           
68 O rigor e a objectividade quer da formulação das questões quer da interpretação dos 
resultados, quer ainda dos indicadores estabelecidos a posteriori dependem de múltiplos 
factores, como Ávila e Castro (2003) detalham relativamente aos inquéritos acima referidos. 



AS SECAS: CONTEXTOS, ATITUDES E COMPORTAMENTOS BAIXO ALENTEJO INTERIOR (1932-1995) 

 

 

____________________________________________________________________ 207 

influenciava a respectiva qualidade de vida. De notar que o índice de opinião 

obtido nestes dois factores registaram valores superiores ao da média dos 

países da UE-15, respectivamente, 71 e 75 em Portugal e 67 e 59 na UE-15. 

Eram igualmente os portugueses, a par dos italianos, que mais se 

manifestavam sobre a importância prioritária que os políticos deveriam atribuir 

ao ambiente em detrimento das políticas económicas e sociais (Flash 

Eurobarometre 123, 2002: 8: 18). 
 

O cenário geral traçado relativo ao desconhecimento científico, a apatia e 

a inércia dos portugueses em participar na vida e nos interesses públicos, 

enquadra o atrás coligido com referência ao Baixo Alentejo Interior. Como é 

que a matriz de conhecimentos desta população se articula com as medidas 

que a mesma identifica como ajustadas de serem adoptadas, perante futuras 

ocorrências de secas, e quem, na opinião dos residentes, deverá ser 

responsável pela aplicação das mesmas são as duas questões que se 

passam a analisar. 

 

A crença na tecnologia e no capital 

Cerca de 10% dos residentes descrê da possibilidade de se poder adoptar 

qualquer tipo de medida susceptível de ultrapassar futuras ocorrências de 

secas. Para aquele grupo de pessoas, “não adianta fazer nada, uma vez que 

não se pode saber com antecedência quando vai haver seca”. 

Não fora a avaliação antes comentada, do grau de proximidade com o 

conhecimento científico, uma leitura superficial deste tipo de opinião faria 

supor que o universo social que a manifesta sabe da dificuldade real de se 

poder determinar rigorosamente o momento em que uma seca se está a 

iniciar, e/ou que é possível diagnosticar se o início de um período seco 

coincide com o início de uma seca (Cunha, 1982: 16). Contudo, uma análise 

mais atenta do referido ponto de vista permite não só confirmar que tal saber 

é aparente mas também concluir que tal opinião antes esconde uma atitude 
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fatalista ou resignada perante a ocorrência de secas. O testemunho que se 

segue é elucidativo do acabado de referir. 
 
“Não sei o que se poderia fazer [para resolver o problema das secas]. Não sei, é 

uma coisa da Natureza …. Não se pode fazer nada!” (agricultor, nascido em 1947, 

residente na freguesia de Santana de Cambas, concelho de Mértola). 
 

Este tipo de perspectiva contrasta com o optimismo manifestado pela 

maioria da população (70%). Para esta, concretamente sete em cada dez 

residentes do Baixo Alentejo Interior, as medidas a adoptar assentam na 

construção de barragens, furos e poços e na disponibilização de meios 

financeiros para investimento neste tipo de infra estruturas. A atribuição à 

tecnologia da capacidade de melhorar a qualidade de vida e de trabalho é 

aqui bem evidente. Esta constatação longe de ser inédita (Almeida,  

1990; Lima e Guerra, 2004; Castro, 2004; Nave e Fonseca, 2004; Gonçalves, 

2004: 19-104) é ilustrativa de uma das imagens que, segundo Ziman (1995), 

o público em geral tem da ciência. Nomeadamente, a “imagem instrumental 

que considera a ciência-e-tecnologia simplesmente como meios organizados 

para resolver problemas práticos” (Ziman, 1995, em Jesuíno, 1996: 185). 

A crença na tecnologia e no capital que a maioria dos residentes no Baixo 

Alentejo Interior revela, sobre a temática concreta, não é certamente alheia ao 

conteúdo do discurso político-institucional dominante, nem aos “efeitos 

amplificadores” (Kasperson e outros, 1988; Chateauraynaud e Torny, 1999) 

do mesmo, por parte da imprensa regional escrita, como atrás foi comentado. 

A importância destes dois vectores, no moldar da referida opinião, impõe-

se não só pela falta de informação e conhecimento sobre a matéria, 

reconhecidas pela larga maioria da população, mas também pela pobreza de 

detalhes que caracteriza a descrição do binómio tecnologia-capital quando os 

residentes no Baixo Alentejo Interior tentam concretizá-lo. Com efeito, de 

acordo com a população o que importa é construir barragens, referidas 

genericamente nos seguintes termos: “as de que há muito se fala”, ou “as que 
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muitos falam”. Estas coincidem, respectivamente, com as barragens do 

Alqueva e do Enxoé. 

É importante anotar a natureza das preocupações relativamente ao 

ambiente, nas explicações avançadas pela população, para justificar a 

necessidade da construção daquelas infra estruturas. Enfatizando sempre as 

vantagens destas últimas, para a melhoria das condições de vida e de 

trabalho, a eventual perda de um estádio da evolução do ecossistema 

regional é explicitada com relativa frequência. O testemunho que se segue, 

um dos mais completos dos que foram recolhidos, reúne alguns dos tipos de 

objecções explicitadas. 
 
“Para se resolver o problema das secas deviam-se fazer barragens. Pequenas 

barragens, porque as de grande porte também estragam muito o ambiente. 

A barragem do Alqueva vai ser muito boa, mas também vai estragar muito. Vai 

inundar muitos quilómetros em redor e todos os bichos que moram lá: coelhos, 

ratos, bichos que a gente nem conhece vão ser afectados. E há espécies  a 

gente aqui chama-lhe mato  que não há em mais lado nenhum. E perdem-se as 

sementes. (…) 

Também as Câmaras e as Juntas podiam fazer pequenas barragens e duas ou 

três cisternas subterrâneas, grandes, para armazenar água para as populações. 

Assim, quando chovesse, já se aproveitava a água, escusava de vir só dos furos. 

E deviam de plantar árvores, pinheiros e outras árvores, eucaliptos é que não 

porque bebem muita água. Havia um poço aqui ao pé, uma nora, que nunca 

secava, mesmo em anos de seca. (…) Desde que plantaram lá um eucaliptal  

que até é bonito  os eucaliptos nunca mais deixaram a nora ter água” 

(comerciante, nascida em 1962, residente na freguesia de Brinches, concelho de 

Serpa). 
 

Por fim, a restante população (20%) manifesta uma opinião que aqui se 

designa por eticamente correcta. Para este grupo não será fácil resolver as 

ocorrências de secas porque, para tal, “é fundamental que as pessoas 

alterem os respectivos modelos comportamentais no que respeita aos usos 

da água”. Este tipo de opinião, mais frequente entre os residentes em meio 

urbano e com nível de escolaridade mais elevado, contrasta, recorde-se, com 
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o modelo dominante de utilizações da água, como foi evidenciado no capítulo 

anterior. 

A diferença entre um público informado, um público envolvido e um público 

participativo na causa comum e um público passivo e alheado da mesma 

ressalta do quadro sócio-cognitivo acabado de descrever. 

Esta passividade, ou não empenhamento, face à causa/interesse comum 

é confirmada quando a população é confrontada com distintos tipos de 

opções com vista a fazer face à ocorrência de secas. As alternativas cuja 

opinião foi auscultada radicam em soluções de natureza bem distinta, e três 

daquelas tinham subjacente o referencial sociedade/cidadania. Estas três 

alternativas incluíam alterações aos comportamentos individuais e colectivos, 

no curto-médio prazo, relativamente aos usos da água (“as pessoas 

pouparem mais água”), “fazer campanhas para esclarecer as populações que 

a água é um recurso escasso que deve ser poupado”, e “esclarecer as 

populações sobre as consequências dos seus hábitos de consumo e 

aconselhá-las a usar melhor a água”. 

Duas outras opções remetiam para medidas técnico-científicas. 

Concretamente, a construção de mais infra estruturas de captação de água 

(barragens, furos e poços) e o desenvolvimento e/ou utilização de tecnologias 

ajustadas aos principais sectores utilizadores, de forma a minimizar o desper-

dício da água. 

As restantes possibilidades centravam-se em medidas de política. 

Especificamente, políticas proibitivas (não permitir a construção de mais furos 

artesianos e/ou poços), restritivas (reduzir a área da agricultura irrigada, e 

aumentar o preço da água), penalizadoras (aumentar o preço da água às 

actividades económicas que mais consomem este recurso, não construir mais 

perímetros de rega, e não atribuir subsídios à agricultura irrigada), de 

planeamento (planear a procura de água pelos sectores de actividade 

económica e doméstico) e políticas de incentivo à poupança de água (atribuir 
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subsídios à agricultura que utilize sistemas de rega que façam um uso 

eficiente da água).69 

Destes três grandes eixos  aqui diferenciados entre acções cívicas/ 

pedagógicas, acções técnicas-científicas e acções políticas  as preferências 

individuais recaem, claramente, nas acções pedagógicas (campanhas de 

formação e informação). Seguem-se, de imediato, as acções técnicas-

científicas. Mais precisamente, 9 em cada 10 habitantes concordam e 

concordam muito com estes dois tipos de acções. 

Com menor receptividade, na escala de preferências, surgem as 

designadas por acções políticas. De entre estas, as orientadas para o 

planeamento (da oferta/procura dos recursos hídricos) e para o incentivo à 

poupança de água (atribuir subsídios à adopção de sistemas de rega 

eficientes do ponto de vista do uso da água) são as que recebem maior apoio 

colectivo. Concretamente, 6 em cada 10 habitantes. O mesmo número 

sublinhe-se, dos que concordam e concordam muito com a necessidade e 

importância da população reduzir, nos respectivos quotidianos, a procura de 

água. 

Se relativamente ao que aqui foi identificado como políticas penalizadoras 

a receptividade é fraca (só um quarto da população concorda e concorda 

muito com estas soluções), já a adesão às soluções de natureza proibitiva e 

restritiva (respectivamente, “não permitir a construção de mais furos 

artesianos e/ou poços”, “reduzir a área da agricultura irrigada” e “aumentar o 

preço da água”), são claramente rejeitadas. Em cada 100 residentes no Baixo 

Alentejo Interior somente 16, 15 e 8 concordam e concordam muito, respecti-

vamente, com cada uma das soluções acima especificadas, no âmbito das 

soluções de natureza proibitiva e restritiva. 

 

                                                           
69 Refere-se, a este propósito, o exemplo espanhol que incluiu no primeiro Programa Agro-
Ambiental uma medida expressamente vocacionada para esta finalidade, circunscrita a duas 
áreas-piloto: os aquíferos da “La Mancha Ocidental” e o “Campo de Montiel”, datada de 1993 
(Paniagua Mazorra, 1997). 
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O exposto merece alguns comentários. 

Em primeiro lugar, da ordenação das opções individuais e colectivas 

acima descrita ressalta um apoio a medidas mais conformes com estratégias 

de gestão do risco da seca. Concretamente, acções pedagógicas (informação 

e formação das populações), acções técnicas-científicas (com destaque para 

o desenvolvimento de tecnologias ajustadas a um consumo mais racional da 

água, que recolhe a adesão de 9 em cada 10 habitantes), acções cívicas 

(alteração dos usos quotidianos da água) e políticas de planeamento e de 

incentivo à poupança da água. Porém, estas preferências reflectem mais uma 

atitude auto desculpabilizadora e passiva do que uma tomada de consciência, 

individual e colectiva, da necessidade de se desenvolverem estratégias de 

gestão do risco da seca. Como se verá, nas páginas que se seguem, cabe 

aos “Outros” esta responsabilidade. 

O segundo comentário tem como referência informação de conteúdo muito 

próximo da que vem sendo analisada e que consta do II Inquérito Nacional às 

Representações e Práticas dos Portugueses sobre o Ambiente. Tomadas as 

devidas precauções na comparação dos resultados obtidos no presente 

estudo e naquele Inquérito  neste trabalho para além de o recurso água 

figurar como uma das componentes do que aí é designado por ambiente, as 

conclusões retiradas, que se reportam a 2000, abrangem a totalidade do 

território nacional  são de reter os seguintes aspectos. 

De acordo com o Inquérito, as acções com maior aceitação, tendo em 

vista a resolução dos problemas do ambiente, são claramente de natureza 

proibitiva: fiscalizar, autuar e proibir. Segue-se um segundo tipo de medidas, 

estas vocacionadas para o estímulo e o desenvolvimento de práticas 

económicas “limpas”: subsidiar/apoiar uma agricultura e o desenvolvimento 

de novas tecnologias respeitadoras do ambiente. Por fim, aquele estudo 

conclui ainda que se o interesse por medidas de cariz pedagógico é escasso, 

já a adesão às que exigem algum tipo de esforço individual e que remetem 

directamente para a cidadania (financiar as Autarquias para projectos 

relativos ao ambiente e criar mecanismos de promoção da participação dos 
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cidadãos ou de grupos de cidadãos) é claramente reduzida (Schmidt, 

Tüninger e Valente, 2004: 109-10).70 

Do confronto dos resultados expostos com as prioridades atribuídas pelos 

residentes no Baixo Alentejo Interior às possíveis acções tendo em vista 

precaver (gestão de risco) ou minorar as consequências (gestão da crise) da 

seca parece ressaltar uma inversão nas preferências individuais. Contudo, na 

avaliação destes resultados deve ser tomado em consideração o facto de que 

a adopção das políticas proibitivas com que as populações do Baixo Alentejo 

Interior foram questionadas/confrontadas afectaria directamente os 

respectivos quotidianos doméstico e de trabalho e, em parte, poria em causa 

a legitimidade cívica de comportamentos individuais e colectivos. 

Como se sabe, a receptividade individual a políticas de natureza proibitiva, 

percepcionadas como fáceis de aplicar e com manifesta influência negativa 

imediata no bem-estar individual e em direitos adquiridos, tende a ter pior 

acolhimento comparativamente a outras políticas, cuja aplicação é perce-

pcionada como situando-se no campo das hipóteses e abarcando amplos e 

abstractos universos sociais. De acordo com Vlachos (1990: 11), as 

dificuldades à mudança e a resistência a qualquer tipo de acção são 

proporcionais ao volume de alterações que são exigidas, quer à estrutura 

social quer aos sistemas de valores dominantes. Tais dificuldades são tanto 

maiores quanto aquelas alterações ameaçam interesses que, potencialmente, 

podem alterar estilos de vida, redes, valores e práticas sociais consolidadas. 

Por outro lado, o apoio individual a acções de natureza assistencialista 

(atribuição de subsídios para incentivar a adopção de comportamentos que 

não interfiram negativamente na qualidade do ambiente) reúne, quer no 

estudo sobre o Baixo Alentejo Interior quer no trabalho de Schmidt, Tüninger 

e Valente (2004), a simpatia das populações. Em suma, em ambos os 

trabalhos as preferências individuais recaem claramente em medidas que, em 

                                                           
70 As tendências enumeradas foram também captadas no I Inquérito Nacional às Represen-
tações e Práticas dos Portugueses sobre o Ambiente (Schmidt, Valente e Pinheiro, 2000 b). 
Sobre esta questão ver ainda Schmidt, 2001. 
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primeiro lugar, privilegiam a defesa dos interesses e direitos individuais 

adquiridos e, em segundo lugar, exigem pouco ou nenhum esforço de 

mudança de normas e rotinas, mesmo quando estas são reconhecidas como 

desajustadas. 

A ilustrar este reconhecimento está a contradição entre a ampla 

concordância individual de os comportamentos que envolvem usos pouco 

parcimoniosos da água deverem ser auto corrigidos  6 em cada 10 habitantes 

do Baixo Alentejo Interior afirma concordar e concordar muito com este tipo 

de medida de gestão do risco da seca  e a recusa generalizada de políticas 

que poderiam, ainda que indirectamente, contribuir para aquela correcção. 

Este é o terceiro comentário a reter e suscitado pelo confronto dos resultados 

empíricos dos dois estudos. 

O último comentário refere-se aos princípios subjacentes à ordem das 

preferências individuais manifestadas pelos residentes no Baixo Alentejo 

Interior, os quais ilustram e confirmam aspectos que já foram objecto de 

reflexão. A saber: a prioridade atribuída ao bem-estar individual em 

detrimento da defesa de interesses comuns e de valores cívicos, a 

identificação e valorização social do recurso água enquanto serviço, e ainda a 

preferência por acções orientadas para a gestão da crise, e não do risco, da 

seca. Esta ordem de preferências é, aliás, manifestada através das práticas 

domésticas e de trabalho adoptadas, quer individual quer colectivamente. Na 

realidade, estes elementos (preferências e comportamentos) não são mais do 

que diferentes vertentes de uma postura social, orientada por uma atitude 

individualista, passiva e defensiva. De acordo com esta postura, as decisões 

são tomadas, regra geral, com base na avaliação da eficiência dos custos 

individuais em detrimento dos interesses da comunidade e de longo alcance 

(Vlachos, 1990: 9). 

Apesar de não se mostrarem sensibilizados nem disponíveis para 

dispensar grande esforço individual e colectivo no envolvimento de medidas 

de gestão do risco da seca, os habitantes do Baixo Alentejo Interior 

reconhecem, ainda assim, a importância de acções que visam acautelar/ 
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prevenir as consequências daquele fenómeno. Quem, na sua opinião, deveria 

responsabilizar-se pela aplicação destas últimas é a questão de seguida 

analisada. 

 

Mais intervencionismo 

As entidades identificadas pela população como tendo a obrigação de 

solucionar os problemas causados pela ocorrência de secas  quer na 

perspectiva da gestão da crise, quer do risco  distribuem-se entre dois 

grandes grupos: os “Outros” e “Nós”. 

O primeiro grupo, que recolhe a larga maioria das preferências (de, 

concretamente, 95 em cada 100 residentes), reparte-se entre entidades 

públicas e abstractas. Nas primeiras figuram, por ordem decrescente das 

preferências, o Governo, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, 

identificadas, respectivamente, por 41, 31 e 19 em cada 100 habitantes. Para 

além destas, a Associação de Regantes, o Ministério da Agricultura e o 

Ministério do Ambiente foram outras entidades públicas pontualmente 

referidas. Por sua vez, o que acima foi identificado como entidades abstractas 

abarca Deus e a Natureza. Somente 5 em cada 100 habitantes reclama para 

a sociedade civil (“Nós”) a obrigação de solucionar os problemas causados 

pela ocorrência de seca, aquela identificada com a “população” e “todos”. 

A tendência para delegar no Estado responsabilidades que cabem 

também à sociedade civil não é certamente alheia à atitude assistencialista 

que pautou a actuação estatal e estruturou o passado próximo, como já neste 

trabalho se deu conta. Porém, como se analisa de seguida, a adopção desta 

atitude revela outro tipo de consequências. Para além de dificultar a alteração 

da matriz de conhecimentos das populações e, consequentemente, a 

construção de uma pré disposição à adopção de estratégias de gestão do 

risco da seca, aquela atitude também legitima a auto desresponsabilização e, 

portanto, favorece a continuidade desta última. 

A larga maioria da população reconhece as Câmaras Municipais, as 

Juntas de Freguesia e o Governo como sendo as instituições que têm 
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assumido a responsabilidade da resolução das consequências das secas. 

Concretamente, 63, 55 e 37 em cada 100 residentes afirma que aquelas 

entidades se têm responsabilizado muito e bastante. O envolvimento de 

outras instituições naquela resolução, embora não ignorado, é contudo 

identificado como sendo bastante menos importante. Se o quadro institucional 

de intervenção na gestão da crise das secas não se altera na sua 

composição, regista-se contudo uma unanimidade sobre o reforço do nível de 

envolvimento. 

Com efeito, 92, 88 e 93 em cada 100 residentes concorda que, respectiva-

mente, as Autarquias, as Juntas de Freguesia e o Governo deveriam 

aumentar os respectivos apoios na gestão das crises provocadas pelas 

secas. Por outro lado, apesar do auto reconhecimento da necessidade da 

sociedade civil se empenhar mais naquela gestão, este está longe de 

alcançar o nível de unanimidade que o intervencionismo estatal recolhe. Só 

77 em cada 100 residentes diz que a população deveria responsabilizar-se 

alguma coisa e bastante pela gestão das consequências com origem nas 

secas. 

Em suma, a gestão do risco da seca não parece ser um elemento 

estruturante do referencial dos conhecimentos nem da disposição à acção 

dos residentes do Baixo Alentejo Interior. Também não suporta, claramente, a 

matriz comportamental relativa aos usos da água dos mesmos. Se, em 

tempos, alguns dos comportamentos quotidianos ainda reflectiam tal tipo de 

estratégia, a adopção de modos ou estilos de vida que se tornaram viáveis à 

medida que os processos de urbanização e democratização dos campos se 

foram difundindo levou à sua substituição. 

Por outro lado, com os incentivos à intensificação agrícola, esta actividade 

foi-se artificializando nalgumas manchas do território e desajustando às 

características dos ecossistemas que lhes servem de suporte. A acompanhar 

estas alterações foi-se desenvolvendo e reforçando a intervenção pública 

que, numa atitude assistencialista, foi procurando minimizar as crises 

provocadas pela ocorrência de secas. 
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Na ausência total de uma estratégia de gestão do risco, a intervenção 

pública, pelo tipo de medidas que adoptou, não só favoreceu a pré disposição 

das populações para a auto desresponsabilização na gestão da crise, mas 

também inibiu a tomada de consciência individual e colectiva para a 

necessidade e importância de alterar práticas domésticas e de trabalho que 

incluíssem propósitos de gestão do risco. Legitimou ainda que as populações 

clamem pelo reforço do empenhamento e envolvimento da intervenção 

pública naquela gestão. Mais do mesmo é a perspectiva dominante da 

população. 

É deste encadeamento perverso que, em larga medida, decorre a reduzida 

importância que os habitantes no Baixo Alentejo Interior atribuem à falta de 

água nos anos de seca, comparativamente a outras questões que identificam 

como (mais) relevante, nos respectivos concelhos de residência, e reconhecem 

afectar com (mais) acuidade o bem-estar individual. 

 

O que é importante 

De acordo com a percepção da população residente na região, o 

desemprego e a saída de jovens para fora do respectivo concelho da 

residência (questões de natureza social) são os dois aspectos que se lhes 

afiguram como mais importantes no funcionamento da vida do concelho (9 em 

cada 10 habitantes). A estas seguem-se, de perto, preocupações de ordem 

ambiental, com destaque para os recursos aquíferos. Mais especificamente, a 

falta de água em anos de seca, a qualidade deste recurso para o consumo 

doméstico, a poluição da água das albufeiras, dos rios, poços, furos e 

nascentes, e ainda o abandono das terras de cultivo. Com efeito, 8 em cada  

10 habitantes atribuem idêntica importância a estes problemas e classificam-

nos como tendo muita importância nos concelhos de residência. 

Embora sem o significado dos anteriores, os incêndios florestais, a erosão 

dos solos de cultivo e o uso de pesticidas na agricultura são outros aspectos 

avaliados como importantes por metade da população. Já a falta de parques 
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e/ou jardins, os resíduos industriais, a sujidade das ruas e dos locais públicos, 

as alterações na paisagem e as dificuldades que o trânsito e os transportes 

colocam à rotina quotidiana são apercebidos como questões importantes 

apenas por cerca de um terço dos residentes. De esclarecer que as 

constatações enumeradas são válidas para o conjunto da população que 

habita na região, independentemente das características dos respectivos 

territórios de residência (rural ou urbano e rural agrícola de regadio ou de 

sequeiro), bem como dos atributos socioeconómicos e demográficos 

individuais. 

A importância e a valorização social atribuída à qualidade da água, bem 

como a prioridade que lhe atribuem comparativamente ao acesso e disponibi-

lidade deste recurso, mesmo em situações de seca, leva a supor que esta 

disponibilidade já não se afigura pertinente no funcionamento dos quotidianos 

doméstico e de trabalho das populações. Esta hipótese ganha consistência 

quando se analisam os temas identificados pela população como possuindo, 

na sua opinião, maior importância no bem-estar individual. 

Para 9 em cada 10 habitantes, a qualidade da água para consumo 

humano é considerada tão importante para o bem-estar individual quanto a 

“saúde e assistência médica” e o “custo de vida e emprego”. Isto é, aspectos 

de índole social e económica, respectivamente. A importância atribuída à falta 

de água e às consequências das secas rivaliza com o nível de “pensões de 

reforma e subsídios de desemprego” (para 8 em cada 10 residentes). 

Questões como a “educação e condições de ensino”, os “transportes e 

comunicações”, a “protecção da qualidade dos solos de cultivo, do ar, da 

paisagem e das espécies animais e vegetais”, e ainda as “actividades 

culturais e instalações desportivas” merecem a atenção prioritária para o bem-

estar individual de apenas um terço da população do Baixo Alentejo Interior. 

Resolvido, em situações de não seca, o acesso da água no domicílio e 

minoradas as consequências da seca, as preocupações das populações 

centram-se agora na qualidade daquele recurso. De sublinhar dois aspectos. 
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Em primeiro lugar que esta última preocupação circunscreve-se, sobretudo, 

aos recursos hídricos superficiais. Em segundo lugar, que tal facto encontra 

explicação na visibilidade das consequências da poluição daqueles recursos. 

Os testemunhos recolhidos são esclarecedores. 

Tendo por base as respostas obtidas quando foi solicitada a identificação 

dos principais problemas ambientais à escala global: do país, da região do 

Alentejo, da freguesia de residência, e individual conclui-se da existência de 

uma perspectiva amplamente partilhada. A nível mundial, as preocupações da 

população concentram-se em quatro grandes questões: a poluição, cuja 

origem é principalmente identificada com a actividade industrial, o lixo, as 

guerras e as centrais nucleares. A nível nacional as atenções recaem nas 

lixeiras e nos lixos domésticos. É a nível da região e, pontualmente, da 

freguesia de residência onde surgem referências explícitas à poluição dos 

recursos hídricos. 
 
“[Na região do Alentejo] há problemas nos rios que são afectados por coisas que 

para lá lhe deitam. Às vezes ouve-se dizer que os rios estão poluídos, que o peixe 

não anda bem” (doméstica, nascida em 1975, 11º ano de escolaridade, residente 

na freguesia de Brinches, concelho de Serpa). 
 

“[Problemas], aqui nesta freguesia, graves não há. Há é esta ribeira que corre aqui 

que é poluída pelas minas [de Aljustrel], que estão fechadas. Mas, como está 

sempre a ser bombada água lá debaixo e é uma água corrosiva, queima os 

terrenos quando se rega com essa água e queima os equipamentos de bombagem 

e de rega. Destrói tudo. Aqui, na nossa zona, como indústria não temos, a única 

poluição que há é essa” (agricultor, nascido em 1957, 4º ano de escolaridade, 

residente na freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel). 
 

“Aqui na região [do Alentejo] temos o Roxo. Desde que a mina [de Aljustrel] 

trabalha, nada se cria ali. Há uma parte do Roxo que tem toda a espécie de peixes. 

Mas, da mina para baixo, não há nada. Mata tudo, e o terreno todo à volta. 

Tínhamos problemas com a fábrica de [concentrado de] tomate, mas agora já 

começaram a fazer estações de tratamento [de água]. 

Também há o matadouro de Beja, mas … 
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Ah! e o rio Sado. Chegando a certa altura, com o arroz, a água torna-se 

esverdeada” (carpinteiro, nascido em 1949, não sabe ler nem escrever, residente 

na freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel). 
 

“No Alentejo é aqui muito grave a poluição do rio Guadiana. Antigamente servia de 

praia fluvial e dava para tudo. Mas agora as águas deixaram de correr como 

dantes! Está poluído e há menos peixes. E os que há sabem mal” (agricultor, 

nascido em 1959, 4ª classe, residente na freguesia de Santana de Cambas, 

concelho de Mértola). 
 

Se a ausência de fábricas  aspecto quase sempre sublinhado quando a 

escala de referência remete para a região e a freguesia  afasta eventuais 

preocupações, já as ocorrências de externalidades ambientais negativas com 

outras origens são apercebidas como graves. E esta gravidade é tanto maior 

quanto mais visíveis são as respectivas marcas, materializadas na morte dos 

peixes, na coloração das águas dos rios, nas plantas definhadas e na 

corrosão dos equipamentos de rega. 

As preocupações com a qualidade da água para consumo humano e a 

sua relevância no bem-estar individual são evidentes quando a população 

pondera entre a importância de serem adoptadas estratégias tendo em vista a 

gestão do risco da seca ou a melhoria da qualidade da água a que tem 

acesso. Cerca de dois terços dá prioridade a esta última dimensão. 

Esta tendência não é, contudo, extensível ao território nacional. De acordo 

com os resultados de um inquérito, realizado em 2003, é reduzida a 

importância atribuída pelos portugueses a esta questão. De um total de 702 

indivíduos inquiridos, só 2% identificou a água potável como sendo o risco 

ambiental ou de saúde pública que mais temia ou preocupava (Gonçalves, 

2004: 28-9). 

Porém, à escala europeia, são os portugueses, em conjunto com os 

italianos, franceses, gregos e espanhóis, os que mais manifestam insatisfação 

relativamente à qualidade da água canalizada. Os valores registados nos 

Estados-membros enumerados (respectivamente, 58%, 46%, 45%, 43% e 
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41%) contrastam com o valor médio da UE-15: somente 30% (Flash 

Eurobarometre 123, 2002: 47). 

Entretanto, no que respeita ao tema qualidade da água  e em contraste 

com diversos outros temas tratados neste trabalho  a imprensa regional 

escrita não acompanhou, com idêntico ênfase, as preocupações da população. 

Com efeito, em seis décadas de publicação analisadas (1932-1995) foram 

recenseadas unicamente 15 notícias sobre o tema, as primeiras das quais 

surgem logo nos meses de Setembro e de Outubro de 1933. Nestes dois 

meses o Diário do Alentejo referiu-se cinco vezes à poluição dos recursos 

hídricos da região. 

Em 12 de Setembro de 1933, o relato intitulado “O problema das aguas: 

pedem-se providencias rápidas” dava a conhecer os resultados das análises 

que a Câmara mandara fazer às águas. Conclusão, “290 bactérias por 

centímetro cúbico; Absolutamente imprópria para consumo”. Sublinhava 

também a existência, em Beja, de numerosas pessoas afectadas pelo tifo e 

infecções intestinais em consequência da “inquinação das águas”. Apelava à 

“limpeza das estrumeiras que existiam na enorme bacia que [tinha] por centro 

o poço de Aljustrel” e à verdunização das águas, de forma a evitar a 

contaminação da população pelo tifo. 

Três anos mais tarde, o mesmo periódico dava a conhecer a boa notícia, 

para a qual contribuíra, de que já não era necessário beber água fervida por 

causa do perigo que aparecia com as primeiras chuvas  “o micróbio do tifo” 

, uma vez que a água fornecida pela Câmara já era verdunizada. Como 

refere, 
 
“(…) Depois da campanha levantada por este jornal, (…) vieram a Beja dois 

médicos hidrologistas que aconselharam a verdunização, o que se fez. O perigo, 
agora, existe apenas nas aguas não fornecidas pela Camara. Há quem tenha a 
mania de preferir agua dos poços e de fontes particulares. Pois nesses é que está 

o perigo, não se devendo usar” (“Chegou a chuva”, 14 Outubro 1936). 
 

Uma breve nota para recordar que a salvo do tifo passava a estar uma 

minoria da população, uma vez que a restante ainda teria de esperar mais de 
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quatro décadas para poder ter acesso a água tratada e canalizada no 

domicílio. 

Passadas quase duas décadas, aquele periódico retoma o tema da 

poluição dos aquíferos. Desta vez para denunciar o sabor a petróleo da água 

consumida em Ferreira do Alentejo (“A água em Ferreira do Alentejo sabe a 

petróleo”, 5 Julho 1954). 

Na década de 70 do século passado, um artigo de opinião sobre “A 

poluição das águas” (1 Setembro 1970) e um relato sobre “o problema da 

(falta de) água no Alentejo e as suas relações ecológicas com um tipo de 

florestação desenvolvida nos últimos anos na região”  debatido em mesa-

redonda promovida pelo Grupo de Animação Ecológica de Évora, em 

colaboração com o Movimento Ecológico Português (“Évora: grupo ecológico 

pede análise das fontes de água”, 11 Julho 1975)  são as duas únicas 

notícias centradas na qualidade da água. 

De novo arredado do conteúdo noticioso, aquele tema surge em 1993, 

para dar a conhecer que os Municípios já tinham solicitado “a suspensão da 

aplicação dos parâmetros sobre a qualidade da água previstos na legislação 

por não haver condições objectivas para os cumprir”. De notar que esta frase 

tem dimensão insignificante relativamente à extensão do texto onde se insere 

e que dá conta da gravidade da situação do abastecimento público de água 

às populações do distrito de Beja (“No distrito de Beja abastecimento público 

sofre com a seca: água continua a faltar e Governo sem responder”,  

10 Setembro 1993). 

É em 1995 e 1997 que surgem notícias alertando, com alguma ênfase, 

para o perigo da poluição dos aquíferos. Concretamente, nos textos intitulados 

“Barragem do Roxo: qualidade da água preocupa autoridades” e “Rio 

Guadiana: mais a poluição do que a água” (31 Março 1995), “Cortes no 

abastecimento de água no concelho de Moura: Ardila poluído” (1 Agosto 

1997) e “Populações aconselhadas a tomarem precauções, mas não há 

alarme: água do Roxo preocupa consumidores de Beja e Aljustrel” (15 Agosto 

1997). De acordo com este último relato, 
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“os municípios de Beja e Aljustrel aconselharam os moradores nos respectivos 

concelhos a não consumirem directamente água da rede pública, proveniente da 

albufeira do Roxo por uma questão de prevenção e bom senso. 

Isto porque, segundo o Município, a água das torneiras apresentou nos últimos 

dias alguma turvação, cheiro e sabor desagradáveis (…)”. 
 

É essencialmente a partir da informação transmitida durante os noticiários 

televisivos que a população toma conhecimento do estado da qualidade da 

água, para consumo humano, a nível do território nacional. De acordo com as 

respostas recolhidas no trabalho de campo efectuado, 8 em cada 10 

habitantes. Dada a relevância que aquele meio de comunicação assume 

fazem-se notar dois aspectos que indiciam que os conhecimentos da 

população sobre aquela questão concreta, a nível regional, não serão 

certamente muito profundos nem fundamentados. 

Desde logo, as notícias transmitidas não se circunscrevem à região do 

Baixo Alentejo Interior, mas a territórios à escala nacional, casuisticamente 

eleitos e pontualmente retidos. Depois, o referido tema tem registado reduzida 

expressão no conteúdo noticioso daquele meio de comunicação. Como 

sublinha Schmidt, apesar de nas notícias sobre os recurso naturais a água 

figurar como o mais referenciado, esta não possui, ainda assim, grande 

expressão no discurso mediático da responsabilidade da televisão de 

administração pública (2003: 228). 

Apesar de nem a imprensa regional escrita nem o meio de comunicação 

utilizado como principal fonte de informação dedicarem grande atenção à 

questão da qualidade dos recursos hídricos sucede que, como se revelou, o 

tema faz parte das preocupações explicitadas pela população. Um aspecto 

importante a fixar é o facto de as preocupações com a qualidade da água não 

se restringirem ao domínio das preferências, mas também integrarem a matriz 

comportamental. Esta constatação é de sublinhar uma vez que esta 

correspondência nem sempre se verifica. A ilustrá-lo está o desajustamento 

entre a matriz comportamental relativa aos usos da água, desajustada às 
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características do contexto hídrico regional, e a relevância que a população 

atribui à necessidade de a auto corrigir. 

O recurso à água engarrafada, principalmente no Verão, e o reduzido grau 

de confiança socialmente reconhecida à qualidade da água da rede pública 

são outras formas de manifestação das preocupações com a dimensão 

qualitativa daquele recurso natural. 

Cerca de um terço da população diz beber água da rede pública, embora a 

proporção varie entre os períodos húmido e seco. Se no Inverno aquela 

proporção é de 4 em cada 10 habitantes, já nos meses de Verão só 3 em 

cada 10 habitantes diz beber água da torneira. A informação recolhida 

permite afirmar que no Verão 10% da população substitui a água da torneira 

por engarrafada. Para além desta, os poços, localizados nas freguesias ou 

lugares de residência, e as nascentes/fontes são as duas outras principais 

origens da água que utilizam para beber. Dois em cada dez residentes 

recorrem a cada uma destas duas origens, independentemente do período do 

ano. 

As motivações que, de acordo com a opinião da população, explicam que 

habitantes da região bebam água com origem em poços e/ou 

nascentes/fontes são diversas. O carácter gratuito é um aspecto considerado 

importante para cerca de metade (54%) dos residentes. 

Contudo, mais relevante é a apreciação sobre a qualidade da água 

naquelas duas origens, comparativamente à da rede pública, com destaque 

para o sabor da mesma. Se 7 em cada 10 habitantes concorda e concorda 

muito com o argumento da (melhor) qualidade da água com origem em 

nascentes/fontes e/ou poços, comparativamente à disponibilizada no 

domicílio, para explicar a preferência por aquelas origens, já 8 em cada 10 

baseia-se no (melhor) sabor. 

Intrigante é o facto de o número dos que explicam aquelas opções, com 

argumentos mais explicitamente ligados à poluição, ser inferior. Com efeito, 

só 6 em cada 10 habitantes concorda e concorda muito que tais opções 

sejam explicadas pelo facto de a água com origem em nascentes/fontes e/ou 
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poços estar menos poluída que a da rede pública. Por seu lado, 5 em cada 10 

discorda com explicações baseadas na contaminação das origens da água 

distribuída ao domicílio: as albufeiras. Somente um quarto dos residentes 

aceita que o quadro de sociabilidades alicerçado e cimentado pela recolha da 

água naqueles locais públicos constitua um factor com relevância explicativa 

de tais comportamentos. 

A terminar esta breve nota sobre a percepção social da (pouca) qualidade, 

para o consumo humano, dos recurso hídricos da região convém referir que 

há uma certa coincidência de pontos de vista e, em parte, de preocupações 

quando se confrontam as perspectivas da população e de entidades, 

regionais e locais, em torno daquela questão. 

De acordo com o SMAS de Beja, os recursos hídricos e superficiais da 

região são sujeitos a tratamentos diferenciados. A justificá-lo estão os níveis, 

normalmente elevados, de matéria orgânica e de cloretos que as águas 

superficiais apresentam, sendo necessário recorrer a diluições quando estes 

parâmetros se agravam. 

Ainda segundo aquela entidade, enquanto os recursos hídricos superficiais 

apresentam uma elevada concentração de cloretos (200 mg/l) e baixa de 

nitratos (4 mg/l), resultante do reduzido declive e da forte evaporação que 

caracterizam a região, já as águas subterrâneas registam baixas concentra-

ções de cloretos (80 mg/l) e elevadas de nitratos (90 mg/l). De notar que na 

década de 70 do século passado, o valor registado nesta última era de  

60 mg/l (Caldas e Matos, 2001: 27). 

Este quadro geral sendo do conhecimento das Autarquias conduziu-as a 

estabelecer contratos com laboratórios, a fim de monitorizarem a qualidade 

da água. Como o técnico da Câmara Municipal (CM) de Aljustrel descrevia, 
 
“faz-se o controle da qualidade da água através de análises feitas na Universidade 

de Évora e, por vezes, um esforço final do tratamento em algumas estações 

elevatórias, uma vez que a CM faz captação de água tratada em alta (compra a 
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água já tratada ao SMAS de Beja).71 Por parte da DRAAL não há um controlo 

absoluto em relação à qualidade da água bruta. Esta entidade devia-se preocupar 

mais com a intensificação dos cultivos na bacia da barragem, porque estão a 

utilizar quantidades significativas de adubos e pesticidas que, logicamente, ao 

serem arrastados para a barragem diminuem a qualidade da água final. Como a 

água aqui é escassa deveria haver uma supervisão mais efectiva por parte desta 

entidade” (em Caldas e Matos, 2001: 28). 
 

Referências explícitas à poluição dos recursos hídricos do Alentejo, com 

origem nos modos de produzir praticados pela agricultura da região, foram 

também publicadas na imprensa nacional escrita. Com efeito, a pouca 

qualidade dos recursos hídricos da região está longe de ser uma evidência 

recente. Por exemplo, já em 1992 o jornal Público, sob o título “A face oculta 

de uma região: poluição hídrica no Alentejo considerada ‘alarmante’”, dava a 

conhecer parte do conteúdo do relatório O lado obscuro do Alentejo, datado 

de Abril de 1992. Neste era referido que “mais de 70 por cento das sedes de 

concelho não possuem infra-estruturas de tratamento dos efluentes ou, se 

possuem, encontram-se desactivadas ou a funcionar muito deficientemente” 

(Rodrigues, 1992: 50). 

Ainda de acordo com o citado relatório, a poluição hídrica nos concelhos 

de Ferreira do Alentejo e de Serpa, tendo em consideração as explorações 

pecuárias, as indústrias agro-alimentares e os esgotos domésticos e 

industriais sem tratamento adequado, era classificada de alarmante. Por seu 

lado, nos concelhos de Aljustrel, Beja e Mértola aquela era identificada como 

preocupante. 

Mais recentemente (Fevereiro de 2000) outro alerta do mesmo teor era 

publicado, de novo, no jornal nacional Público. De acordo com o relato 

intitulado “Efeitos da seca fazem-se sentir no abastecimento público: água 

sabe mal em Beja e Aljustrel”, 

                                                           
71 Para além da Universidade há outras entidades que também colaboram com as Autarquias 
nesta finalidade. A título ilustrativo refere-se a Câmara Municipal de Serpa que estabeleceu 
protocolo com a Escola Superior Agrária de Beja. 
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 “A água nas torneiras de Beja e Aljustrel tem sabor e, por vezes, cheiro. É o 

resultado da excessiva concentração de nutrientes existente na albufeira do Roxo, 

a reserva de água que abastece as populações dos dois concelhos alentejanos. 

O consumo de água da rede pública [naqueles concelhos] é cada vez menor. (…) 

As lavagens são cada vez mais o seu único uso doméstico, porque mesmo na 

confecção de alimentos já é cada vez menos utilizada. A população já não 

estranha: passou a consumir água engarrafada” (Dias, 2000a: 54: sublinhados 

nossos). 
 

De seguida, sintetizam-se os principais aspectos da análise desenvolvida 

ao longo deste capítulo. 

Gerir a(s) crise(s) socioeconómicas e ambientais resultantes da ocorrência 

de seca(s) tem sido a modalidade adoptada pelas entidades nacionais e 

regionais/locais. Os principais meios disponíveis mobilizados pelos sucessivos 

Governos, na reacção à seca, têm-se concentrado na disponibilização de 

montantes financeiros canalizados para o sector agrícola, na forma de 

subsídios, e ainda de linhas de crédito e taxas de juro bonificadas para as 

Autarquias. 

Estas últimas tentam mitigar os impactos das secas com cortes de água 

às populações e restrições ao consumo mensal no domicílio, acima de certo 

nível. A distribuição de água pelas localidades é outra das medidas 

adoptadas, sobretudo, desde a década de 80 do século XX. Tendo em vista 

atenuar a gravidade da situação provocada pela seca, acumularam-se outro 

tipo de acções a partir da década de 90. Concretamente, intensificou-se a 

abertura de furos artesianos, multiplicaram-se as pesquisas de água, 

melhoraram-se os sistemas electo-mecânicos de bombagem. Reforçaram-se 

ainda o número de análises à qualidade da água. 

Entretanto, a profundidade dos aquíferos foi progressivamente baixando e 

a sua qualidade diminuindo. Porém, os custos, com recursos humanos e 

financeiros, envolvidos na mitigação dos efeitos da(s) seca(s) foram aumen-

tando. 
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“A despesa avaliada pelos Municípios e envolvida na mitigação dos efeitos da 

Seca [de 2005] e para a qual foi solicitado apoio financeiro da Administração 

Central ascende a cerca de 7,0 milhões de Euros. 

Esta despesa representa apenas o custo financeiro directamente envolvido na 

resolução imediata do fornecimento de água e na garantia da sua qualidade para o 

consumo humano” (Secretariado da Comissão para a Seca de 2005, 2005: 80). 
 

Paralelamente, pouca atenção foi prestada com a realização de campanhas 

de sensibilização e de esclarecimento da população, em geral, e dos mais 

jovens em idade escolar, em particular, sobre modalidades de usos eficientes 

da água, em distintas finalidades. Idêntica situação ocorreu relativamente a 

acções tendentes ao uso eficiente da água pelos vários tipos de utilizadores 

(agricultura, abastecimento doméstico, lazer, …). 

Descurou-se, ou mesmo ignorou-se de todo, as ineficiências de uso e as 

perdas relativamente à água captada. Como se conhece, estas situações 

ocorrem, por exemplo, em fugas e perdas nas redes de distribuição ao 

domicílio, e ainda nos sistemas de distribuição de água para rega, nos 

Perímetros Hidroagrícolas, na má gestão dos recursos hídricos aplicados em 

muitas técnicas de rega, e na não reutilização da água. 

Continuou-se, no entanto, a promover políticas agrícolas de artificialização 

dos sistemas de produção regionais. O nível de protecção que, no âmbito da 

PAC, têm sido alvo as culturas regadas e a política de preços de água 

praticada até ao presente, são outro tipo de incentivos ao regadio Em 

consequência, os custos sectoriais da(s) seca(s) aumentaram. Na última seca 

extrema (2004-05) registada à data de redacção deste trabalho, os encargos 

suportados pelo Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

na agricultura corresponderam a 39 milhões de Euros (Secretariado da 

Comissão para a Seca de 2005, 2005: 81). 

Adoptando o modelo comportamental institucional, continuar a reagir à 

seca é também a proposta da sociedade regional e local. A crença na 

tecnologia e no capital, isto é, investir em barragens e outro tipo de infra 

estruturas de captação de água, legitima esta disposição social. Este 
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entusiasmo contrasta com a reduzida sensibilização e disponibilidade para 

dispensar esforço individual e colectivo no envolvimento de medidas de 

gestão do risco da(s) seca(s), como são as orientadas para a poupança e 

reutilização da água. 

Sem minorar a relevância do referido, é de notar que os residentes do 

Baixo Alentejo Interior reconhecem a importância de acções que visam 

acautelar/ prevenir as consequências daquele fenómeno. Contudo, cabe aos 

“Outros” (entidades públicas) a responsabilidade das mesmas. 
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O Baixo Alentejo Interior é um território afectado, com frequência, por 

episódios de seca. 

Ao longo do trabalho que agora se conclui procurou-se apreender e 

analisar como alguns grupos socioeconómicos, que residem e trabalham 

naquele espaço geográfico, reagem à ocorrência daquele risco natural. Neste 

âmbito, após uma apresentação dos quadros conceptual e metodológico 

adoptados, estudaram-se os factos significativos das memórias que aqueles 

grupos guardam, e quais as representações sociais e as atitudes que modelam 

os respectivos comportamentos em situações de seca(s). 

Por necessidade analítica das questões enumeradas, a realidade social  

(e sociológica) foi fragmentada em várias dimensões. Estas correspondem ao 

conteúdo dos capítulos anteriores. Ao terminar cada um destes procedeu-se a 

uma breve síntese, onde se pôs em evidência os elementos mais significativos 

a reter. Por conseguinte, aproveita-se este ponto não para retomar tais 

elementos mas, antes, para restituir unidade à realidade social e às questões 

estudadas. 

Esta unidade coincide com a estrutura socioeconómica do Baixo Alentejo 

Interior. Coincide ainda com os processos de mudança a que foi sendo sujeita 

entre 1932 e 1995. Este foi o período temporal adoptado na análise de 

conteúdo da principal fonte de informação secundária, regional e local  o 

Diário do Alentejo , utilizada neste trabalho. 

Assim, este ponto conclusivo começa por identificar os principais elementos 

da estrutura socioeconómica daquele território. Convoca, de seguida, os três 

eixos em torno dos quais se desenrolou o estudo das questões acima 

enumeradas, ao longo do referido período temporal. Estes eixos foram: a 

intervenção dos media, concretamente, do Diário do Alentejo, a intervenção 

do Estado, e o(s) olhar(es) e reacções da população residente na região, 

Autarquias e outras organizações locais. 

No longo período temporal fixado é possível identificar dois momentos. O 

primeiro abarca os anos compreendidos entre 1932 e 1973. O segundo, os 

anos entre 1974 e 1995. Simplificando a realidade antes analisada ao longo 
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dos capítulos anteriores, resumem-se, de seguida, os elementos estrutu-

rantes destes dois momentos temporais. 

Comecemos então pelo primeiro. 

Até ao início da década de 70 do século passado, a matriz produtiva e 

económica do Baixo Alentejo Interior era dominada pelo sistema do latifúndio, 

e assentava numa agricultura de sequeiro. Os sistemas agrícolas baseavam-

se, essencialmente, nas produções de cereais praganosos, pastagens naturais 

e pecuária extensiva. 

Aquele território  localizado na região do país identificada, em 1933, por 

Amorim Girão, como “a mais seca, a menos povoada e a mais insalubre”  

era atingido, com frequência, por episódios de seca meteorológica. Contudo, 

as atenções da imprensa regional escrita concentravam-se antes nas 

ocorrências de excesso de águas pluviais  “trovoadas”, “tempestades”, 

“temporais”, “mau tempo”  que também fustigavam a região. Sublinhava a 

violência das mesmas e detalhava os prejuízos. Apesar da frequência, as 

secas meteorológicas que se foram sucedendo, entre as décadas de 30 e de 

70 do século XX, mereciam, pontualmente, breves referências. 

Sempre identificadas como falta de chuva(s) ou como estiagem  já que, 

durante aquele período, o vocábulo seca esteve arredado do conteúdo 

noticioso do Diário do Alentejo  as secas eram descritas como fenómenos 

naturais, intrínsecos, das características climáticas regionais. Concretamente, 

a ocorrência (frequente) de períodos de ausência extrema de águas pluviais e 

a acentuada irregularidade inter-anual da precipitação. 

A matriz produtiva agrícola  onde assentava a economia regional e 

constituía a fonte de rendimento e de trabalho, praticamente exclusiva, da 

população residente  era utilizada para esclarecer a opinião pública sobre a 

reciprocidade entre os sistemas de produção agrícolas praticados, os 

ecossistemas e as características climáticas regionais. Pontualmente, eram 

notadas as dificuldades que a falta de chuva(s) trazia(m) “aos trabalhos 

agrícolas” e a “privação que impunha[m] aos gados da habitual fartura de 

pastagens”. Por exemplo, na década de 30  onde ocorreu uma seca 
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meteorológica de três anos hidrológicos (1932-35)  um relato de 1934 faz 

referência explícita à “muita miséria e muita desgraça”. Outro, de 1935, afirma 

que “os trabalhos agrícolas estão sendo prejudicados com a falta de água, o 

que também concorre para agravar a crise de trabalho”. 

Porém, com excepção destes dois relatos, o noticioso sobre ocorrência de 

secas é isento de emoções, desdramatiza, por completo, a vivência próxima 

das populações com o fenómeno, e apela à resignação das mesmas. Se as 

ocorrências mereciam reduzida atenção, as notícias centradas sobre as 

consequências das secas eram ainda mais escassas. 

De notar que as dificuldades que as secas impunham ao desenrolar do 

quotidiano doméstico das populações eram matéria rara do acervo noticioso. 

Panorama que sofre uma alteração, ainda que ténue, durante os primeiros 

três anos da década de 70. 

O Estado não desempenhava papel activo no cenário descrito. Só 

aquando da criação da Junta Autónoma das Obras de Hidráulica Agrícola 

(1930)  a primeira medida relevante tomada pelo regime oriundo de 28 de 

Maio de 1926  inicia formalmente a sua intervenção. A imprensa regional 

regista, com agrado, esta decisão. O mesmo sucede, duas décadas mais 

tarde, com o Plano de Rega do Alentejo, marco histórico da segunda fase do 

Estado Novo, e símbolo da política de hidráulica agrícola do II Plano de 

Fomento (1958-1964). 

No Diário do Alentejo, o entusiasmo que enformava o relato minucioso das 

infra estruturas do regadio, a construir na região, contrasta com a descrição 

do estado de espírito, esvaziado de vontade, dos potenciais regantes. Tal 

atitude  que decorria da falta de iniciativa para o investimento que 

caracteriza(va) as decisões destes proprietários fundiários, bem como as 

características particulares do sistema do latifúndio que dominava a região  

era explicada, pelo agrónomo João de Sena Cabral, em Outubro de 1954, 

naquele periódico regional  pela “forma rotineira como continuamos na 

maioria dos casos a explorar as nossas propriedades”. Era também 

associada, pelo mesmo autor, em Julho de 1958, ao facto de “muitos 
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lavradores [desconhecerem] o enorme papel que a água desempenha na 

agricultura e, por isso, o entusiasmo [ser] pouco quando se lhes [falava] em 

barragens destinadas à rega dos terrenos”. 

Todavia, embora estivesse previsto no Plano de Rega do Alentejo, ou 

Plano de Valorização do Alentejo, a irrigação, pela acção directa do Estado, 

de 161.700 ha, não só esta área ficou aquém da prevista, como a maior parte 

entrou em exploração só a partir de 1970. Com efeito, foi sobretudo após esta 

data que os sistemas produtivos tradicionais da região iniciam os processos 

de intensificação e de diversificação. 

A população, por seu lado, identificava (e continua a identificar) as secas 

como uma fatalidade. 

Embora com distintas formulações, as definições de seca por parte do 

saber comum transmitem a ideia de existência de uma vontade adversa, com 

origem divina ou inscrita na Natureza. Em ambos os casos, tal vontade limita, 

ou mesmo despossuí, o homem de ser dono de si próprio. Este fatalismo 

percorre, sublinhe-se, as avaliações que os leigos fazem do fenómeno, 

independentemente do grupo socioeconómico de pertença, classe etária e 

nível de escolaridade. 

O recurso a situações do quotidiano doméstico e/ou de trabalho, afectadas 

pela ausência extrema de águas pluviais, é uma constante das definições de 

seca do saber comum. Se a dimensão ambiental só muito raramente é 

explicitada naquelas definições, já os impactos económicos negativos 

resultantes da ocorrência do fenómeno remetem, invariavelmente, para os 

ciclos produtivos agrícolas. 

Enquanto os agricultores circunscrevem aqueles impactos à actividade 

que exercem, os activos não agrícolas, que dependem directa e indirecta-

mente do sector, detêm uma percepção mais realista da situação. Ou seja, 

sendo o Baixo Alentejo Interior um território eminentemente rural e agrícola, a 

sua matriz económica é afectada na totalidade. Deste modo, se a agricultura 

é afectada de forma mais imediata, as actividades económicas que lhe estão 

a montante e a jusante também o são, ainda que indirectamente. São ainda 
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as características daquela matriz que, em larga medida, ajudam a compreender 

que a escassez de recursos pluviais seja interpretada, pela população 

residente, como um entrave ao progresso da região, já que “esta em tudo 

depende do clima e da água”.  

O fatalismo que enforma o conteúdo das definições de seca dos leigos 

decorre, em muito, das dificuldades encontradas para identificar as causas 

deste risco natural. Atribuídas a fenómenos de natureza física, aquelas 

causas são sempre apercebidas como incontroláveis pelo homem. Deste 

modo, o cepticismo e a descrença, sobre a possibilidade de conhecimento 

das referidas causas e sobre a validade das hipóteses que suportam esta 

última, são outros aspectos partilhados pelo saber comum. 

Os referenciais de conhecimento descritos ajudam a compreender que, 

até aos primeiros anos da década de 70 do século passado, a população, 

sobretudo agrícola, procurasse  e, sublinhe-se, continue a procurar  

através da leitura e interpretação dos astros, dos elementos do clima, em 

particular o vento, e do apelo à intervenção divina, indícios, sinais da ordem 

de grandeza dos recursos pluviais que o futuro próximo lhes reservaria. Tal 

procura estava orientada, não propriamente para prever e/ou precaver  e, 

deste modo, evitar ou minorar as perdas/custos económicos agrícolas 

resultantes das ocorrências das secas  mas, tão só, para identificar 

regularidades, codificar e ritualizar. 

Na realidade, só um segmento social restrito, em termos numéricos, 

percepciona as causas das secas como resultado da interacção entre as 

dimensões natural e social. Este universo  que coincide com o que faz 

referência às consequências ambientais das secas  é constituído, 

sobretudo, por população residente em meio urbano, jovem e com níveis de 

rendimento e de escolaridade superiores aos da média dos residentes na 

região. Os comportamentos humanos mais explicitados como intervenientes 

daquelas causas são a poluição, o desperdício do recurso água nos 

diferentes usos humanos e a desflorestação.  
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À época “toda a população era afectada pela seca”, como os residentes 

reconhecem no momento presente. Para os que residiam fora do então 

circunscrito núcleo urbano de Beja  que dispunha, desde 1930, de 

abastecimento de água ao domicílio  era forte a intimidade com o fenómeno 

e com as consequências do mesmo. 

“Nesse tempo sentia-se mais a seca” afirma a população. “Antes de haver 

água canalizada [que se torna uma realidade só a partir, sobretudo, da 

década de 90] toda a gente tinha um poço no quintal. Embora não fosse de 

água potável, dava para as lavagens. E, para beber andavam aí umas 

carroças a vender água que vinha de Aljustrel”. Outros, para evitar a compra, 

“iam buscar a água quase ao pé de Grândola, a fontes que lá há, de água 

boa”. Outros ainda, “quem não tinha possibilidades, bebia da água ruim. Às 

vezes estavam no campo e bebiam de um poço qualquer”. Sucede que, em 

anos de seca meteorológica, os poços também secavam e “tinha que se 

esperar que ‘crescesse’ água nos poços”. 

Na ausência de água canalizada no domicílio, o uso quotidiano deste 

recurso exigia dispêndio de esforço físico. “O abastecimento da nossa casa 

era feito com bilhas de barro”. Também se usava a água com parcimónia. 

Como a população reconhece, “dantes não havia o consumo de água que há 

hoje. Hoje uma família gasta tanta água como gastavam 20 ou 30 famílias 

antigamente. Dantes nós não tínhamos casa de banho nem podia haver 

nestas casas máquinas de lavar roupa. Agora até banho podemos tomar 

todos os dias. É fácil!”. 

Até meados da década de 70 eram também frequentes as estratégias, 

individuais e colectivas, de adaptação das populações residentes tendo em 

vista minimizar os impactos negativos das secas. Para além dos poços, era 

frequente o recurso às cisternas. “Quando chovia, a água dos beirais era 

canalizada para o poço, para não baixar tanto no Verão”. Em Mértola, a 

captação da “água de gastar”  assim designada por se destinar às lavagens 

e a dar de beber ao gado  era ainda feita com recurso a talhas, na maior 

parte das vezes em substituição de cisternas, depósitos de maior volume. Era 
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também naqueles recipientes de barro, de capacidade entre os 30 e os  

40 litros, que a água da chuva, canalizada pelo algeroz ou por uma linha de 

água temporária, era recolhida. 

Por vezes, alguns poços eram partilhados por duas casas, uma vez que o 

muro servia não só para dividir o espaço do quintal, mas também a água que 

o poço ia armazenando. Havia situações em que o mesmo poço tinha dois 

estatutos jurídicos: metade público, metade privado. Subjacente às estratégias 

descritas estava, em parte, uma preocupação implícita com a gestão do risco 

que a(s) seca(s) acarretava(m). A água era então valorizada como um bem. 

Os usos, reutilização e gestão que as populações faziam deste recurso 

evidenciavam que as mesmas o percepcionavam como um bem natural 

escasso. 

Após 1973 as várias dimensões estruturantes do cenário antes descrito 

sofrem alterações significativas. 

A matriz económica regional, embora continue a ser dominada pela 

actividade agrícola, vai progressivamente sofrendo um conjunto de 

alterações. A iniciar este processo de mudança está a entrada em exploração 

dos Perímetros Hidroagrícolas do Roxo e de Odivelas, no âmbito do Plano de 

Rega do Alentejo. Beneficiando a agricultura de dois dos concelhos do Baixo 

Alentejo Interior aqui estudados (Aljustrel e Ferreira do Alentejo) o regadio 

colectivo do Roxo entra em funcionamento em 1969  a regar 1.995 ha 

ocupados, maioritariamente, por tomate (68% do total da área regada) e arroz 

(25%)  e o de Odivelas em 1974  a regar 841 ha cultivados, sobretudo, 

com tomate (97%). 

A possibilidade de regadio cria novas condições ao processo de 

artificialização da agricultura regional. Favorece também o aumento da 

dependência tecnológica da estrutura produtiva agrícola que, deste modo, 

ganha novo fôlego. Com efeito, a articulação das explorações ao mercado 

dos factores de produção (sementes, fertilizantes químicos, fitofármacos, 

combustível, máquinas agrícolas) intensifica-se e diversifica-se. 
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Em consequência, regista-se um aumento dos rendimentos agrícolas. 

Regista-se ainda uma diversificação no mercado de trabalho, regional e local, 

sobretudo o relacionado com actividades económicas directa e indirectamente 

articuladas com o sector agrícola e a jusante do mesmo. Referem-se, a título 

ilustrativo, as oficinas de serralharia, envolvidas na reparação e venda de 

maquinaria agrícola, ou ainda as de carpintaria, marcenaria e outras que 

suportam o funcionamento do sector da construção civil. O reforço e, em 

muitas situações, a emergência local deste sector assentou, em larga medida, 

no referido aumento dos rendimentos agrícolas que, por sua vez, permitiram a 

muitas famílias melhorar as respectivas condições de habitação. 

Embora o cenário traçado retrate os concelhos abrangidos pelos 

Perímetros Hidroagrícolas, sucede que a crescente dependência tecnológica 

da matriz produtiva agrícola regional não se esgotou no regadio. Na realidade, 

nos concelhos de Serpa e de Mértola, embora a agricultura continuasse de 

sequeiro e a respectiva matriz económica menos diversificada, comparativa-

mente à dos dois territórios do Baixo Alentejo Interior acima referidos, 

verificou-se, também aqui, uma intensificação das relações das explorações 

com o mercado dos factores de produção. 

Com a crescente dependência tecnológica foi-se, progressivamente, 

fragilizando a relativa sintonia, antes existente, entre os sistemas produtivos 

praticados e as características climáticas e dos ecossistemas regionais. 

Foram aumentando também as vulnerabilidades social e económica à(s) 

seca(s). O aumento da magnitude destas vulnerabilidades é, aliás, perce-

pcionado pelas populações. “Enquanto dantes eram só os agricultores que 

eram afectados pelas secas. Agora somos todos”. “Agora os prejuízos são 

maiores. Estamos mais mecanizados e temos mais encargos”. Com efeito, no 

momento presente, as perdas económicas para além de se reflectirem e 

serem suportadas também pelos activos não agrícolas, tendem a ser mais 

avultadas. 

A dependência tecnológica e o processo de artificialização da matriz 

produtiva agrícola regional sofrem novo impulso a partir de 1986, com a 
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adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia e, consequentemente, 

à Política Agrícola Comum (PAC). Estas mudanças encontram explicação nas 

condições favoráveis ao investimento, proporcionadas pelas políticas sócio-

estruturais, e na adesão dos chefes de exploração às políticas de protecção 

de preços e mercados em vigor. Concretamente, através da expansão da 

área cultivada com culturas directamente protegidas por aquelas políticas: 

cereais de Inverno, oleaginosas, milho, arroz, tomate para indústria, beterraba 

sacarina. Para além destas, há a acrescentar as culturas forrageiras regadas 

que indirectamente, através dos subsídios às produções pecuárias (carne e 

leite), também beneficiavam das mesmas políticas. 

Entre os responsáveis de explorações agrícolas que, progressivamente, 

se foram integrando no processo de dependência (e de subsídios) das 

políticas sócio-estruturais e de protecção de preços e mercados sobressaem 

os beneficiados pelos regadios colectivos e os que, entretanto, foram 

irrigando as terras que já cultivavam com recurso ao regadio privado. É 

também entre estes responsáveis de exploração que a percepção social ao 

risco da seca assume contornos mais claros. Como os próprios reconhecem, 

“estamos muito endividados. As máquinas e os pivôs têm de ser pagos”. 

As transformações descritas, na estrutura produtiva regional, iam tendo 

eco no acervo noticioso do Diário do Alentejo. 

A partir de meados da década de 70  o segundo período temporal da 

análise a que acima se aludiu  os relatos sobre os episódios de ausência 

extrema de pluviosidade passam a ser frequentes. É também a partir daquela 

data que o vocábulo seca passa a integrar a maioria dos títulos e conteúdos 

noticiosos sobre aquele tipo de ocorrências. O tom dramático e alarmista dos 

mesmos é acompanhado pelo empolgamento das eventuais consequências 

que, na larga maioria dos casos, raramente, ou nunca, chegam a ser objecti-

vamente avaliadas. 

As primeiras notícias sobre a seca começam por atribuir importância às 

dificuldades que a ocorrência do fenómeno acarreta no abastecimento de 

água às populações e no funcionamento dos respectivos quotidianos 
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domésticos. Apesar da agricultura constituir o suporte da matriz económica 

regional, a dimensão doméstica sobrepõe-se, inequivocamente, às conse-

quências da escassez e ausência de pluviosidade nos ciclos agrícolas (de 

regadio e de sequeiro). Dá-se assim início a um processo que encontraria o 

seu apogeu durante a primeira metade da década de 90 do século passado. 

Ou seja, a seca começa a ser entendida como uma via de constituição e 

de mobilização da opinião pública, e utilizada pelo poder político-institucional 

regional e local, para pressionar o Governo a concretizar, acelerar e concluir a 

construção de infra estruturas. Nomeadamente, e no que respeita ao 

momento temporal em apreço  final da década de 70  as infra estruturas 

há muito planeadas e que possibilitariam levar a água armazenada na 

barragem do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo às populações dos 

concelhos de Beja e Aljustrel. Deste modo, a seca converte-se, pela primeira 

vez, numa questão. Concretamente, numa questão social, na medida em que 

os entraves provocados, pela ocorrência do fenómeno, no bem estar e na 

qualidade de vida das populações são socialmente reconhecidos como 

relevantes. 

Na década de 80 a seca assume, nos relatos do Diário do Alentejo, uma 

nova função. Converte-se, também, numa questão económica. 

É sobretudo a partir de 1983 que aquele periódico regional passa a 

identificar a seca como um prejuízo que, embora sem responsável, deve ser 

reparado. Esta definição de seca coincide com a reivindicação de atribuição 

de subsídios, tendo em vista minorar as perdas económicas impostas pela(s) 

seca(s) aos agricultores. 

Na década seguinte, entre 1990 e 1995, o acervo noticioso do Diário do 

Alentejo, centrado sobre a ocorrência de seca(s), retoma o tema da 

necessidade de satisfazer a procura de água para usos domésticos. Agora 

em moldes distintos dos adoptados na década de 70. 

A importância atribuída às freguesias rurais, tendo em vista aquela 

finalidade, é pela primeira vez explicitada e detalhada. Esta nova contextuali-

zação da seca não era alheia ao empenhamento dos Municípios do distrito de 
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Beja em dotar os respectivos territórios de infra estruturas de saneamento 

básico e de distribuição de água potável ao domicílio. Para o poder 

institucional, regional e local, era evidente que a construção daquelas infra 

estruturas permitiria às populações rurais melhorar a respectiva qualidade de 

vida e o bem estar individual e familiar. Possibilitaria ainda equipararem-se 

aos “Outros”. Ou seja, aos que, residindo em espaço urbano, há muito 

beneficiavam daquelas comodidades básicas. Os processos de urbanização 

e de democratização do rural eram então objectivos políticos do poder local. 

Embora a disseminação das redes de distribuição de água potável e de 

saneamento básico não se afigurasse como condição exclusiva, era no 

entanto identificada pelas Autarquias como assegurando uma função relevante 

no acelerar e consolidar daqueles processos. 

De forma empenhada, o Diário do Alentejo contribuía, directa e indirecta-

mente, para a concretização dos objectivos das Autarquias. 

Indirectamente, este contributo passava pela mobilização da opinião 

pública e pelo propiciar à instalação de uma “disposição colectiva” favorável a 

pressionar o poder político central a satisfazer as expectativas da “causa 

pública” regional. Directamente, o Diário do Alentejo apelava ao poder político 

central para que assumisse a concretização das referidas infra estruturas que, 

pela sua natureza, transcendiam as atribuições do poder político regional e 

local. Por exemplo, a construção da barragem do Enxoé que asseguraria o 

abastecimento de água ao domicílio nos concelhos de Serpa e de Mértola. 

Deste modo, de questão social e económica, a seca converte-se também, 

na década de 90, numa questão política. 

Até então omisso, o Estado envolve-se activamente na gestão da(s) 

crise(s) provocada(s) pela ocorrência de seca(s). Esta intervenção faz-se no 

quadro legal institucional. Procurando sempre desdramatizar as consequências 

das secas na região, adopta práticas assistencialistas e que são, para o 

sector agrícola, de forte pendor paternalista e populista. 

No que respeita a este sector são de assinalar as frequentes visitas oficiais 

à região por parte dos responsáveis pela agricultura nacional. Para além de 
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se inteirarem in loco dos efeitos dos prolongados períodos de falta de chuva, 

aquelas visitas serviam ainda para dar a conhecer os (avultados) montantes 

monetários disponibilizados, tendo em vista minorar os prejuízos económicos 

que a seca iria acarretar aos agricultores da região. Outro tipo de medidas, 

dirigidas ao sector agrícola, foi ainda adoptado pelo poder político central. 

Entre aquelas referem-se, por exemplo, a atribuição de subsídios para a 

abertura de furos e para a compra de geradores, nos casos em que a energia 

eléctrica era inexistente, a disponibilização de subsídios tendo em vista a 

captação, armazenamento e transporte de água para o abeberamento do 

gado, e ainda medidas financeiras de apoio ao início da campanha agrícola. 

O Estado providenciava também a distribuição de meios móveis pelos 

Municípios, tendo em vista minorar as dificuldades de abastecimento de água 

às populações. Disponibilizava ainda verbas para custear novas captações e 

distribuição de água, pelas localidades do distrito de Beja afectadas pela(s) 

seca(s). 

A gestão das crise(s) da(s) seca(s), e o consequente assistencialismo que 

pautou a intervenção estatal à escala nacional, guiou também a intervenção 

do poder político regional e local. 

É a partir da década de 80 que as Autarquias procedem, sobretudo, a 

cortes de água no abastecimento às populações e à proibição do consumo 

mensal, superior a determinado volume por utente, na rede domiciliária. 

Procedem ainda à distribuição de água pelas localidades com viaturas com 

atrelado com depósito, em auto tanques ou camiões cisterna, ou ainda em 

depósitos puxados por tractor. 

Na década seguinte, para além destas, adoptam outro tipo de medidas. 

Concretamente, intensificam a abertura de furos artesianos, multiplicam as 

pesquisas de água e melhoram os sistemas electro-mecânicos de bombagem. 

Reforçam o número de análises à qualidade da água, em resultado das 

dificuldades de captação deste recurso nos furos artesianos já existentes e 

nos entretanto construídos, bem como da acentuada redução dos débitos 

registados. Embora sem grande convicção aparente dos resultados a 
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alcançar, envolvem-se contudo na promoção de uma cultura cívica de 

valorização da água enquanto recurso escasso, através de campanhas de 

sensibilização da opinião pública. 

É também na década de 90 que o poder institucional, nacional e regional, 

é chamado a intervir na resolução de conflitos, que surgem pela primeira vez 

na região, em torno da gestão e dos usos da água. As tensões registadas são 

de natureza inter e intra-sectorial. 

As primeiras, de ocorrência pontual em momentos de carência extrema de 

precipitação decorrem, em larga medida, do processo de urbanização do 

rural. Territorialmente confinadas aos concelhos de Beja e de Aljustrel, 

traduzem o confronto de interesses de utilizadores e de usos da água 

diferenciados. Concretamente, o abastecimento domiciliário, que tem por 

principal origem a água da albufeira do Roxo, e a satisfação das necessi-

dades hídricas das culturas abrangidas por este regadio colectivo. 

Por seu lado, os conflitos de natureza intra-sectorial são reflexos do 

processo de intensificação e de artificialização da agricultura regional, em 

manchas territoriais específicas. Circunscrevem-se ao sector agrícola e têm 

origem em captações privadas de água, em explorações localizadas na bacia 

hidrográfica do Roxo e a montante desta barragem. 

O crescente envolvimento nas políticas agrícolas em vigor, e a perspectiva 

de maximização dos subsídios, que as mesmas proporcionavam, conduziram 

muitos chefes de exploração, independentemente das terras cultivadas serem 

beneficiadas pelo regadio colectivo do Roxo, ao armazenamento privado de 

recursos pluviais e de águas superficiais (através da construção de açudes, 

barragens e/ou charcas), e também à exploração de águas subterrâneas 

(furos artesianos). 

Em consequência das captações privadas de águas pluviais e superficiais 

é registada uma redução significativa dos volumes dos afluentes à albufeira 

do Roxo. Os impactos negativos daqueles aprovisionamentos privados são 

particularmente sentidos pelos regantes do Perímetro, em situações de 

ausência extrema de precipitação. Para além da redução da área a regar, as 
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construções que estão na origem das tensões descritas  e que sobrepõem 

os interesses individuais aos colectivos  têm ainda outro tipo de 

consequências. O grau de intensificação dos sistemas produtivos agrícolas 

praticados a montante da albufeira do Roxo conduz à degradação da 

qualidade da água ali armazenada, e também utilizada para consumos 

domésticos. 

Ao mesmo tempo que a rede pública de abastecimento de água potável 

ao domicílio se ia disseminando, a população rural começava a dar prioridade 

a estratégias de adaptação, em detrimento das de ajustamento à seca. A 

sociedade passava, assim, a reagir (isto é, a gerir a crise) à seca, em vez de 

se preparar (isto é, gerir o risco) face à eventualidade da sua ocorrência. 

Com efeito, as talhas e as cisternas foram sendo arrecadadas e os usos 

que outrora lhes estavam reservados iam sendo esquecidos. A substitui-las 

estão agora os garrafões, alguidares e outros recipientes de pequena 

dimensão  estratégias de curto prazo adoptadas por sete em cada dez 

famílias, sempre que surgem avisos de racionamento no abastecimento 

público de água  e a banheira  duas em cada sete famílias residentes, 

sobretudo, em espaço urbano. A adopção destas práticas tem como reflexo o 

desperdício de água, que acaba por ser escoada sem qualquer tipo de 

aproveitamento. 

Abandonaram-se também os poços. “Antes de haver água canalizada, as 

pessoas tinham um poço no quintal e uma bomba eléctrica. À medida que 

foram tendo água canalizada começaram a desabituar-se. Hoje já ninguém 

liga àquilo. Os tubos estão podres, as bombas já não funcionam e se a água 

faltar já ninguém tem onde ir buscar”, como reconhece a população. De 

assinalar a rapidez deste processo de desabituação. Por exemplo, apesar de 

em Brinches (freguesia do concelho de Serpa) a rede pública de abaste-

cimento de água ter abrangido a totalidade dos alojamentos familiares só em 

1998, sucede que em 2001 unicamente uma em cada sete famílias ainda 

recorria esporadicamente à água do poço para alguns usos domésticos. 
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Foram igualmente afastadas do quotidiano as práticas de reutilização da 

água. Só uma em três famílias ainda continua a aproveitar a água utilizada 

nalguns usos domésticos noutras aplicações, tais como: rega de vasos, 

jardim e hortas e/ou lavagem de quintal. São as famílias residentes na 

Margem Esquerda do Guadiana e com idade mais avançada (superior a  

50 anos) as que, note-se, ainda adoptam aquelas práticas. 

Generalizou-se também a adopção de comportamentos, individuais e 

colectivos, de usos pouco parcimoniosos da água. Esta constatação é válida 

para as práticas relativas à higiene familiar (lavagem da loiça em água 

corrente e lavagem não manual da roupa: em 2001, só uma em dez famílias 

residentes no Baixo Alentejo Interior continuava a utilizar o tanque ou o 

lavadouro público para esta finalidade), à higiene pessoal (fazer a barba e 

lavar os dentes em água corrente, tomar banho de duche, sem preocupação 

de reduzir o período de tempo de água corrente), e ainda as relativas à rega e 

lavagem de espaços familiares comuns (rega de hortas e jardins, lavagem de 

terraços, varandas, garagens e quintais com recurso à mangueira e com água 

da rede pública). 

Das mudanças descritas ressalta o desvanecer progressivo de uma 

cultura de valorização da água percepcionada enquanto recurso escasso. 

Ressalta ainda o acentuar do “contra-senso” entre o viver em áreas 

propensas à ocorrência de secas e a mentalidade “húmida” das populações aí 

residentes (Vlachos, 1990: 6). 

Directamente relacionado com o processo de intensificação da actividade 

agrícola e com as políticas agrícolas em vigor registou-se também um 

aumento da área irrigada. A expansão da superfície com culturas de regadio 

nas explorações agrícolas que já as praticavam, foi acompanhada pelo 

aumento do número das unidades produtivas que passaram a praticar a rega. 

Os acréscimos de regadio foram alcançados com base na construção de infra 

estruturas privadas (barragens, charcas, açudes, furos). Nestas áreas, a 

adopção de práticas de rega eficientes do ponto de vista da gestão da água 
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foi a tendência dominante. Contudo, a rega por gravidade continua a ser a 

prática utilizada na maior parte da superfície irrigada. 

Os modelos dos tarifários, doméstico e agrícola, adoptados na região não 

são alheios ao moldar da matriz comportamental dominante da gestão e dos 

usos da água adoptada pela população. 

Nos anos 80 e, sobretudo, a partir do início da década de 90 do século 

passado era, como já foi referido, evidente a importância atribuída pelo poder 

político regional e local aos processos de urbanização e de democratização 

do rural. Embora a disseminação da rede de distribuição de água ao domicílio 

se afigurasse, para as Autarquias, relevante no acelerar daqueles processos, 

sucede que a consolidação dos mesmos dependia, em muito, de incentivos 

que facilitassem o acesso àquele recurso. Os baixos preços de venda de 

água dos tarifários, definidos pelas Autarquias da região, preencheram esta 

última função. 

As opções dos Municípios relativas aos tarifários da água para fins 

domésticos não destoavam, sublinhe-se, dos adoptados, desde sempre na 

região, para uso agrícola. Aquando da construção dos regadios colectivos 

predominava, no país e além fronteiras, uma cultura que privilegiava a 

economia das obras hidráulicas à economia da água como recurso. Assim se 

explica que, em larga medida, nos regadios estatais “a reflexão económica só 

[recaísse] sobre as obras, procurando-se as transformações menos 

onerosas”. Deste modo, “a água, mobilizada por gravidade, era concebida 

como um dom da natureza, cujo manejo brindava o Estado bem-feitor, 

através das obras públicas, e os agricultores que a continuavam [e continuam] 

a utilizar como um bem livre ou não económico” (Naredo Pérez, 1999: 70). 

Com efeito, embora os agricultores abrangidos pelos Perímetros Hidro-

agrícolas sejam facturados pela água que consomem, o tarifário da mesma  

definido pelas respectivas Associações de Beneficiários  é praticamente 

simbólico. A situação descrita não é exclusiva do regadio estatal. De facto, 

também a gestão e a exploração privada da água, com origem na precipi-
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tação e nos lençóis subterrâneos, estão sujeitas unicamente a uma licença 

prévia, sem qualquer tipo de contrapartida monetária e controlo posterior. 

A par das alterações que se foram registando na matriz comportamental 

dominante, da gestão e dos usos da água adoptados pelas populações, 

foram-se introduzindo modificações nalgumas dimensões estruturantes do 

funcionamento do rural. Na realidade, à medida que a rede de abastecimento 

de água se disseminava no território, fragilizavam-se solidariedades de 

vizinhança e de geração. Quebravam-se também teias de sociabilidades. Por 

seu lado, espaços públicos, onde outrora a água era captada e utilizada (por 

exemplo, fontanários e lavadouros), foram abandonados e perderam 

significado social. 

Também as memórias, individuais e colectivas, foram libertando dos seus 

registos a ocorrência de muitos dos episódios de seca ocorridos na região e, 

sobretudo, as suas consequências. Os testemunhos verbais recolhidos sobre 

experiências vividas de secas confirmam que as memórias pessoais sobre 

aquele fenómeno natural são pouco precisas e temporalmente confinadas às 

ocorrências mais recentes. Confirmam ainda que são os agricultores quem 

recorda mais detalhes daquelas experiências. 

Sem pretender retirar impacto à diversidade e abrangência das 

transformações descritas importa contudo sublinhar, pela sua importância e 

consequências, as metamorfoses que a estrutura valorativa da água foi 

sofrendo. A água outrora gerida, em parte, colectivamente como um bem 

natural escasso, transformou-se em mercadoria e passou a ser gerida 

individualmente. Por seu lado, a cultura da água enquanto recurso-escasso 

foi dando lugar à cultura da água produto-de-consumo ou água-serviço. 

Entretanto, os consumidores foram progressivamente esquecendo que são 

também utilizadores. 

As alterações na estrutura valorativa da água estão em consonância com 

o individualismo que pauta os comportamentos relativos aos usos e 

captações da água, quer no quotidiano doméstico, quer no exercício da 

actividade agrícola. Estão também em conformidade com as atitudes da 
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população quando se confronta com a eventualidade de ocorrência de 

situações de seca. Por fim, também não destoam da opinião, partilhada pela 

maioria da população, que atribui aos “Outros” a obrigação de solucionar os 

problemas causados pela ocorrência de seca(s), ou seja, pela gestão da(s) 

crise(s) provocada(s) pela(s) seca(s). Os “Outros” incluem entidades públicas, 

concretamente, o Governo, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, e 

outro tipo de entidades identificadas com Deus e a Natureza. 

A tendência para delegar no Estado responsabilidades que cabem 

também à sociedade civil não é certamente alheia à atitude assistencialista 

que pautou a actuação estatal no passado próximo, como foi antes referido. 

Tal atitude teve ainda outro tipo de consequências. Para além de não 

propiciar o moldar de uma pré disposição à adopção de estratégias de gestão 

do risco da seca, também favoreceu o processo de desresponsabilização das 

populações, em particular dos agricultores, na gestão das crises provocadas 

pelo fenómeno. Inibiu ainda a tomada de consciência, individual e colectiva, 

para a necessidade e importância de alterar a matriz comportamental de 

gestão e usos da água. 

Também os conflitos em torno da gestão e dos usos da água, atrás 

referidos, reflectem as metamorfoses que se foram operando, ao longo do 

passado próximo, na estrutura valorativa da água. Em ambos os tipos de 

conflitos a água é valorizada como um recurso a mobilizar, explorar, dominar 

e apropriar, embora com significados e consequências distintas. 

Nos conflitos de natureza inter sectorial, a água é percepcionada e 

valorizada, concretamente pelas Autarquias da região, como um factor 

relevante para o desenvolvimento económico e social do Baixo Alentejo 

Interior. Nos conflitos intra-sectoriais, o processo de dominação da água 

coincide com o fim dos sistemas produtivos tradicionais e significa a 

implantação na região de um outro modelo de produção. Com efeito, na 

“civilização do trigo” a gestão da água era feita com base na adaptação das 

culturas, e respectivos aproveitamentos, às disponibilidades dos recursos 

hídricos e hidrográficos. Ou seja, “a água representa[va], não um recurso 
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económico, mas um bem livre com o qual se conta[va] in situ, que flui[a], se 

degrada[va] e se renova[va] mesmo que não se [usasse]” (Naredo Pérez, 

1999: 65). Com a adopção do modelo produtivista agrícola, a água, de bem 

livre, passou a bem económico. Isto é, passível de ser apropriado, trocado e 

associado a um valor monetário. 

A terminar, importa acrescentar que a seca não chegou a converter-se 

nem a ser socialmente apercebida como uma questão ambiental. As 

referências a este tema  quer pela imprensa regional escrita, quer pelo 

poder local  para além de muito escassas, são temporalmente recentes e 

surgem sempre associadas, de forma implícita, à procura de água com 

origem subterrânea. 

É o caso da notícia do Diário do Alentejo, datada de 1987, quando relata 

que apesar de “os furos [perseguirem] cada vez mais fundo os lençóis de 

água (…) os caudais subterrâneos do concelho [de Serpa] estavam 

exaustos”. Ou ainda quando dá a conhecer que “dos 11 furos já abertos no 

concelho de Mértola, [em Agosto de 1995], só quatro [eram] exploráveis”. 

Também as Autarquias se referem às consequências ambientais das 

secas de forma indirecta. A abordagem ao tema surge no âmbito dos relatos 

que dão a conhecer as reduzidas contrapartidas do avultado esforço 

económico envolvido na procura de água com origem subterrânea, tendo em 

vista minimizar as necessidades das populações em períodos de ausência 

extrema de precipitação. 

Por seu lado, as consequências ambientais das secas não constam dos 

referenciais de conhecimento da população. Como se constatou, a preocu-

pação e a importância atribuída a este tipo de consequências também estão 

longe de se integrarem na matriz comportamental da gestão e dos usos da 

água adoptada pelos habitantes da região. 
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