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RESUMO
De entre as principais conclusões obtidas na 1ª fase do Projecto SIAM (Climate Change in
Portugal. Scenarios, Impacts and Adaptation Measures) deve-se realçar as seguintes: a) uma
progressiva redução da precipitação anual; b) uma maior redução da precipitação no Sul de Portugal
aumentando a assimetria de disponibilidades hídricas; c) uma maior concentração da precipitação nos
meses de Inverno, realçando deste modo a sazonalidade. O impacto destes cenários nos recursos
hídricos subterrâneos, que é foi um dos objectivos da 2ª fase do projecto, far-se-á sentir com maior ou
menor magnitude nas seguintes componentes quantitativas e qualitativas: 1 - Diminuição da recarga
efectiva dos aquíferos e consequentemente diminuição das disponibilidades hídricas subterrâneas; 2 Alteração no equilíbrio da interface dos sistemas superficiais e subterrâneos, quer nos cursos de água
altamente dependentes das águas subterrâneas em zonas áridas (Alentejo); quer nos aquíferos
costeiros do Algarve; 3 - Deterioração da qualidade da água devido aos processos naturais de
salinização devido ao aumento da evapotranspiração; 4 - Modificação dos graus de susceptibilidade à
contaminação agrícola dos aquíferos devido á alteração esperada dos tipos de cultura e à redução da
recarga efectiva.
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