
Competitividade da agricultura nacional num 
clima em mudança

FILIPE  DUARTE  SANTOS
fdsantos@fc.ul.pt

CCIAM – CE3C  Centre for Climate Change Impacts, 
Adaptation and Modelling

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa     
http://cciam.fc.ul.pt/

Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável  
IX Congresso Nacional de Rega e Drenagem

A Sustentabilidade do Regadio. Desafios e Oportunidades 
18, 19 e 20 de Outubro de 2022

Instituto Politécnico de Beja
Beja, 19 de outubro de 2022



A concentração de dióxido de carbono 
na atmosfera aumentou 50% desde o 
início da Revolução Industrial 





Annual averages of global air temperature at a height of two metres estimated change since the pre-industrial period
(left-hand axis) and relative to 1991-2020 (right-hand axis) according to different datasets: Red bars: ERA5 (ECMWF 
Copernicus Climate Change Service, C3S); Dots: GISTEMPv4 (NASA); HadCRUT5 (Met Office Hadley Centre); 
NOAAGlobalTempv5 (NOAA), JRA-55 (JMA); and Berkeley Earth. Credit: Copernicus Climate Change Service/ECMWF
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Há em Portugal um défice de 
adaptação relativamente à mitigação
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Levelized costs of
electricity (LCOEs).

At the moment China dominates global solar PV supply chains: 
Modules, Cells, Wafers and Polysilicon. The largest demand is in China, 
followed by Europe, North America and followed by Asia-Pacific
countries

Way et al., 2022, https://doi.org/10.1016/j.joule.2022.08.009



Solar panels blanket hills in China in 2019. (Sam McNeil / Associated Press)



Decisions about how and when to decarbonize the global energy system are highly
influenced by estimates of the likely cost. Compared to continuing with a fossil
fuel-based system, a rapid green energy transition is likely to result in trillions of net
savings, even without accounting for climate damages or climate policy cobenefits



O custo da transição energética depende de forma crítica da 
cooperação internacional, em especial entre os EUA e a China



Cenários climáticos do IPCC, AR5 WGI, 2014



Kemp et al., 2022

Aumento da temperatura média global igual ou superior a 3 graus C



AON, 2021 Weather, Climate and Catastrophe Insight

Devido às alterações
climáticas
os eventos
meteorológicos
extremos
estão a tornar-se 
mais intensos e 
frequentes



Fonte: WMO, 2021, State of the Climate Services, Water



UNFCCC Report on Climate Change, 2019

Transformação de climas húmidos em sub-húmidos, sub-
húmidos em semiáridos, semiáridos em áridos e áridos em
hiper-áridos devido às alterações climáticas



Fonte: Portela et al.,2021Portela, M.M.; Espinosa, L.A.; Zelenakova, M., 
Long-Term Rainfall Trends and Their Variability in Mainland Portugal in 
the Last 106 Years. Climate, 2020, 8, 146, DOI: 10.3390/cli8120146

Média móvel de 30 anos de precipitação em Portugal Continental 
nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março



Precipitation Anomaly
A2 scenario for the period
2071-2100 relative to 
1961-1990, SIAM II Project, 
2006
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Situação da seca na Europa 
em Agosto de 2022





Um amendoal
abandonado
em Newman, 
California,
EUA, devido
ao
esgotamento
da água nos
aquíferos

Foto de 
Terry 
Chea/AP, 
2021



Variação da precipitação media annual na Europa para 
aumentos da temperature media global de 1,5º, 2º e 3º



Ao considerar a competitividade da agricultura nacional é necessário compará-la com a 
dos outros países do Sul da Europa. Um dos objetivos centrais dos setores da agricultura, 
pecuária e florestas nos países do Sul da Europa deverá ser a adaptação às alterações 
climáticas de forma a criarem maior resiliência e a manterem todos eles a sua 
competitividade internacional. 

Nestes países a competitividade presente e futura dos sistemas de produção agrícola 
depende da disponibilidade de água para regar de forma sustentável as respetivas áreas 
agrícolas cultivadas. Em Portugal a agricultura de regadio é um fator determinante para 
assegurar a coesão e sustentabilidade social e económica de uma grande parte dos 
territórios rurais. A disponibilidade de água nestes territórios tornou-se pois uma questão 
crítica que urge resolver. 

Comecemos por abordar muito sucintamente a eficiência do uso da água na agricultura. 
Os agricultores estão a fazer grandes progressos na adoção de sistemas localizados de rega 
gota-a-gota. As novas tecnologias de agricultura de precisão estão em evolução 
permanente e permitem reduzir o uso da água em mais de 20%. 



Para além do uso de sistemas que garantem maior eficiência no uso da água na agricultura 
é necessário medir a quantidade de água que se usa, ou seja, monitorizar o consumo de 
água, para gerir melhor um bem essencial que se está a tornar escasso. 

O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), criado em 2005 pela RCM n.º 
113/2005, de 30 de junho, estipula que os setores urbano, agrícola e industrial devem 
reduzir as perdas no uso da água para 20%, 35% e 15% até 2020, mas não está ainda 
disponível o relatório de avaliação da execução deste programa. 

Outro fator importante para aumentar a eficiência do uso da água na agricultura é a água 
ter um preço e em Portugal as referências bibliográficas sobre o assunto estimam que 
cerca de 60% dos agricultores não paga a água que utiliza. 

Note-se ainda que em Portugal a área de agricultura de sequeiro representa a maioria da 
área agrícola, embora o regadio tenha vindo a ganhar relevância. É muito provável que 
esta tendência se acentue com o progressivo agravamento das alterações climáticas.



A montante da eficiência encontra-se a disponibilidade de água. Quais as origens de água doce de que 
dispomos? Há essencialmente três tipos de origens: as águas de precipitação atmosférica (incluindo as 
águas superficiais a que dão origem), as águas subterrâneas e as águas com origens artificiais, 
designadamente as águas residuais urbanas tratadas, chamadas águas para reutilização (APR), e a 
água do mar e salobra dessalinizada. 

De acordo com um estudo sobre a “Avaliação das disponibilidades hídricas atuais e futuras em
Portugal e aplicação do índice de escassez WEI+”, promovido pela APA, e coordenado por Rodrigo 
Proença de Oliveira, nos últimos 20 anos, a precipitação em Portugal e Espanha diminuiu cerca de 
15%, prevendo-se que diminua entre 10 a 25% até ao final do século. No que respeita à 
disponibilidade de água houve uma redução de cerca de 20% no mesmo período. O estudo conclui que 
no conjunto de 23 bacias hidrográficas onde o índice WEI+ foi avaliado, 17 têm escassez elevada, 
severa ou extrema, sendo as bacias dos rios Sorraia, Sado e Mira as mais preocupantes. Os valores 
elevados do índice de escassez de água resultam do aumento da procura nas últimas décadas e da 
redução da precipitação média anual provocada pelas alterações climáticas. 

O ano hidrológico de 2021-2022 terminou em 30 de setembro com um défice de precipitação
acumulada em Portugal Continental de cerca de 400mm relativamente à média de 1971-2000, cujo
valor foi de cerca de 900mm. Em agosto a situação de seca estendia-se à maior parte da Europa.



León, Espanha, 22 de setembro 2022







Comparando com outros países da UE, Portugal tem: 

1 - Uma excelente qualidade de água para consumo
humano

2 - Uma percentagem muito elevada de tratamento
das águas residuais

3 - Uma das mais baixas percentagens de re-
utilisação das águas residuais tratadas – Água para 
Reutilização (APR) 



Em Espanha, 27% das mais de 2.000 estações de tratamento de águas residuais (ETAR) 
estão tecnologicamente preparadas para oferecer tratamentos terciários que tornam 
possível a reutilização da água e estima-se que já se reutilizam mais de 400 hectómetros 
cúbicos por ano, entre 7 e 13% das águas residuais tratadas.
Valência e Múrcia são as Autonomias onde a reutilização da água é maior devido à maior 
escassez hídrica: 90% de toda a água reutilizada está concentrada nas Autonomias de 
Valencia, Múrcia, Andaluzia, Ilhas Canárias e Baleares e em grandes cidades como Madrid e 
Barcelona.

Espanha é um dos países com a maior capacidade instalada de dessalinização do mundo e 
tem um sector sólido composto por designers, construtores, operadores, empresas 
públicas, administrações e centros de investigação. A capacidade instalada de 
dessalinização (aproximadamente 3 milhões m3/dia) poderia potencialmente fornecer 
água a uma população de 20 milhões de habitantes. Há 765 centrais de dessalinização que 
produzem mais de 100m3 de água por dia. 99 centrais produzem entre 10.000 e 250.000 
m3/dia. Custo atual de 0,8 euros a 1 euro/m3. Em 1960, era de cerca de 9 euros/m3.
Fonte: Estudios sobre la Economía Española - 2020/22, La Desalación del Agua en España 
Domingo, Zarzo Martínez (AEDyR)



CONCLUSÕES

Em Portugal a reação ao aumento da escassez hídrica tem sido frequentemente 
caracterizada pela crença de que “este inverno vai chover muito”, de que o problema é 
passageiro e não sistémico. Entretanto, se chover pouco, faz-se um furo para a captação de 
áreas subterrâneas, embora frequentemente a monitorização da sustentabilidade dos 
aquíferos não esteja assegurada. 

É necessário investir para melhorar a eficiência no uso da água. É necessário investir nas
redes públicas de abastecimento urbano de água para diminuir as perdas. É necessário
investir na substituição dos sistemas de irrigação por gravidade por sistemas pressurizados
para diminuir as perdas. É urgente medir a água que se consome no país para a poder gerir
melhor. É recomendável ter no regadio mais culturas temporárias em lugar de permanentes 
como forma de adaptação a situações de secas extremas e prolongadas. É necessário
adaptar as práticas agrícolas e escolher e adaptar os cultivares a um clima mais quente e 
seco.



Quanto a novos transvases de norte para sul e barragens de grandes 
dimensões é necessário começar por fazer estudos para saber se são 
compatíveis com a redução da precipitação média anual em Espanha e em 
Portugal contida nos cenários climáticos futuros. Sem essa avaliação corre-se o 
risco de gastar muitas centenas de milhões de euros sem se atingirem os 
objetivos desejados. Será que nos países com problemas semelhantes de 
escassez de água, em particular em Espanha, se estão a construir novos 
grandes sistemas de barragens e transvases? A auto-estrada de água 
(transvase) com 286km do Tejo para o rio Segura na região de Alicante e 
Múrcia foi construída de 1969 a 1979.



Comprimento: 286 km
Volume 600 hm3
Construção de
1969 a 1979

Unas 132.000 hectáreas de 
cultivos y más de 80.000 
regantes dependen del 
trasvase del Tajo-Segura en 
Alicante, Murcia y Almería



Agricultura irrigada intensiva com água
proveniente do Tejo em Almeria, Espanha



É necessário aumentar a percentagem de águas residuais urbanas tratadas ou APR e 
instalar centrais de dessalinização onde seja necessário, especialmente nas zonas 
costeiras. As APR podem ser usadas no regadio e com tratamentos terciários 
apropriados podem servir para consumo humano, tal como se pratica em vários 
países como Singapura, Austrália, Chipre, Israel e Espanha. É necessária legislação 
que crie um modelo económico para as APR que permita a sua comercialização tal 
como as águas de origens naturais. É surpreendente que face à evidência do impacto 
das alterações climáticas na disponibilidade de água o PRR não tenha dado maior 
relevância ao combate à escassez de água e ao desenvolvimento de novas 
disponibilidades de água (APR e dessalinização). 

O regadio é essencial para a sustentabilidade social e económica do país e para 
manter a competitividade da agricultura em Portugal. Devemos conhecer melhor o 
que outros países com escassez hídrica estão a fazer para desenvolver o regadio e 
melhorar essas práticas do ponto de vista do impacto ambiental utilizando as novas 
tecnologias que entretanto foram e estão a ser desenvolvidas. 



Obrigado pela vossa atenção



Wastewater                        Wastewater Wastewater Treated
Generated Treated                                               and  Used

km3/ano km3/ano km3/ano

Alemanha 6,172                                     5,123  (83,0%)                                 0,042 (0,82%) 

Espanha 5,204                                     4,570  (87,8%)                                 0,487 (10,66%)

Itália 3,926                                     3,902 (99,4%)                                 0,233 (5,97%)

França 7,910                                     6,654 (84,1%)                                 0,411 (6,17%)

Portugal              0,577                                     0,561 (97,2%)                                 0,006 (1,07%)

Fonte: Global, regional, and country level need for data on wastewater generation, 
treatment, and use, Agricultural Water Management 130(2013):1–13
DOI: 10.1016/j.agwat.2013.08.007
Toshio Sato, Manzoor Qadir, Sadahiro Yamamoto et al., 2013

Reutilizar as águas residuais urbanas


