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Barragem de Odelouca 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA REINTRODUZ 

ESPÉCIES AMEAÇADAS 

 

EMPRESA 

A Águas do Algarve, SA foi criada em Agosto de 2000 em resultado da fusão de 

duas outras sociedades, a Águas do Sotavento e a Águas do Barlavento, criadas 

ambas em Junho de 1995. Sendo uma empresa do Grupo AdP – Águas de Portugal, 

desenvolve a sua actividade em regime de concessão atribuída pelo Estado 

Português. 

Além da AdP SGPS SA, que detém uma posição maioritária no capital social da 

concessionária, a Águas do Algarve tem como accionistas os municípios utilizadores 

dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água e de saneamento do 

Algarve, os quais, na qualidade de accionistas, podem ter uma efectiva participação 

nos destinos da empresa, ao serviço dos objectivos de desenvolvimento da região e 

dos interesses das populações. A Águas do Algarve tem por actividade o 

fornecimento de água com qualidade e em quantidade, durante todo o ano, aos 

municípios da região do Algarve. É seu objectivo dotar a região com um sistema 

seguro, do ponto de vista da saúde pública, melhorando os níveis de atendimento e 

promovendo a qualidade ambiental, designadamente a qualidade da água das 

praias, rios, lagunas e aquíferos do Algarve, que são factor essencial para o bem-

estar da população e para o desenvolvimento económico e turístico da região.  

 

ENQUADRAMENTO 

A construção da barragem de Odelouca é justificada por razões imperativas de 

interesse público ligadas ao contexto de desenvolvimento regional e à gestão 

sustentada do abastecimento público de água para consumo humano, em 
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quantidade e qualidade, aos concelhos do Barlavento Algarvio: Albufeira, Aljezur, 

Lagoa, Lagos, parte do concelho de Loulé, Monchique, Portimão, Silves e Vila do 

Bispo. 

As necessidades de água para abastecimento público ao barlavento algarvio estão 

estimadas em mais de 75 hm3/ano, no ano horizonte do projecto. A acentuada 

degradação da qualidade dos aquíferos subterrâneos da região, em particular na 

zona meridional, e a sua insuficiência em anos críticos, tornam essencial encarar a 

sua substituição prioritariamente por águas de superfície. 

 

PROJECTO 

O projecto de aproveitamento hidráulico Odelouca-Funcho, onde se integram a 

barragem de Odelouca e o túnel Odelouca-Funcho entre outras obras, visa 

assegurar a regularização dos caudais de superfície afluentes à ribeira de Odelouca 

e a sua transferência através do adutor Odelouca-Funcho-Alcantarilha, que 

garantirá o transporte de água bruta até à ETA de Alcantarilha, onde se procede ao 

tratamento e se inicia a distribuição de água tratada aos municípios do Barlavento 

Algarvio. 

Com conclusão prevista para 2009, os trabalhos de construção da barragem de 

Odelouca iniciados em 2001 estiveram suspensos, tendo sido reiniciados em 2007 

na sequência da decisão da Comissão Europeia de arquivamento do processo de 

queixa. 

A importância da barragem de Odelouca, infra-estrutura integrada no sistema 

multimunicipal de abastecimento de água do Algarve em Dezembro de 2006, 

nomeadamente para assegurar o abastecimento de água para consumo na região 

do Algarve, em especial em anos de seca como o registado em 2005, justifica o 

investimento global de mais de 76 milhões de euros.  

Em articulação com as restantes infra-estruturas do sistema multimunicipal de 

abastecimento de água do Algarve, este empreendimento visa assegurar o 

fornecimento contínuo e regular de água para consumo humano, promovendo a 

qualidade de vida das populações residentes e dos turistas, bem como para a 
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qualificação dos serviços básicos que são essenciais para o desenvolvimento 

económico e turístico da região.  

A barragem e albufeira de Odelouca estão localizadas numa área com um 

importante património ecológico. A zona de influência directa do empreendimento, 

que abrange os concelhos de Monchique e de Silves, está integrada na Rede Natura 

2000. 

A componente ambiental do projecto da barragem, que integra 46 medidas de 

minimização, 15 medidas de compensação, 1 medida de sobrecompensação, 1 

Sistema de Gestão Ambiental Global e Planos de Gestão Ambiental, 7 

Monitorizações e 4 Estudos complementares, representando um investimento 

estimado em cerca de 11 milhões de euros. 

As medidas de compensação e sobrecompensação visam atingir os objectivos de 

conservação das espécies e habitats directamente afectados pelo empreendimento, 

com especial enfoque o Lince Ibérico, não só através da restauração de habitat e 

presas de lince-ibérico na área de influência da barragem, como a sua reprodução 

em cativeiro e posterior reintrodução em território nacional. 

 

ACTIVIDADES 

A criação do Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico é uma medida 

significativa de sobrecompensação pelos impactos da construção da Barragem de 

Odelouca, que funcionará de acordo com as recomendações do Comité de Cria em 

Cativeiro para o Lince Ibérico (CCCLI) em que participam Portugal, através do 

Instituto de Conservação da Natureza & Biodiversidade (ICNB) e instituições 

espanholas. 

Este centro, cuja construção esteve a cargo da Águas do Algarve, empresa do 

Grupo AdP – Águas de Portugal responsável pela gestão e exploração dos sistemas 

multimunicipais de abastecimento de água e de saneamento do Algarve, assume-se 

como um contributo essencial para a conservação da espécie a nível ibérico.  

As metas do plano de acção para a conservação do Lince Ibérico em Portugal 

consistem em assegurar, a curto prazo, a conservação de material genético da 

espécie e criar, a médio e longo prazo, novas populações de lince-ibérico mediante 
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programas de reintrodução. Neste contexto, o CCCLI resume o objectivo último de 

um centro exclusivo de reprodução de lince-ibérico como “o desenvolvimento de 

técnicas de reprodução em semi-liberdade, que produzam animais que possam vir 

a ser reintroduzidos no meio silvestre, cumprindo assim o objectivo último do plano 

de conservação ex situ”.  

Futuro lar de linces, este centro tem capacidade para instalar 16 animais e integra 

instalações amplas e perfeitamente enquadradas na natureza, de forma que 

permitam manusear adequadamente os reprodutores e as crias e ao mesmo tempo 

sirvam para fomentar comportamentos naturais nos linces cativos. 

Prevê-se que os primeiros exemplares entrem no centro em 2009, de acordo com 

as disponibilidades de animais existentes nos centros de criação em Espanha. 

 

O FELINO MAIS AMEAÇADO DO MUNDO 

Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, o lince-

ibérico (Lynx pardinus) é o felino mais ameaçado do mundo. Quer isso 

dizer que é o “gato” mais perto da extinção desde o Tigre-de-dentes-de-

sabre. 

O lince é um felino de tamanho médio (10-15 Kg quando adulto), 

caracterizado pela sua pelagem amarelo-acastanhado às manchas pretas, 

pelas suas barbas negras e brancas, cauda curta com ponta negra e pelas 

suas orelhas triangulares com pequenos tufos negros no topo. Apenas se 

encontra na Península Ibérica e, actualmente, conhecem-se cerca de 200 

animais, distribuídos por duas localidades e pelo programa de reprodução 

em cativeiro na Andaluzia, Espanha. O último vestígio de lince-ibérico em 

Portugal, oficial e cientificamente aceite, terá sido encontrado em 1997 

perto da fronteira com Espanha no Sul do País por investigadores da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 

 

 


