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Olhar o regadio com otimismo



Missão do Regadio:

• Produzir alimentos, intensificando a produtividade da terra

• Preservar recursos naturais

• Salvaguardar funções sociais e económicas da água e da terra



Benefícios ambientais:

• Reduzir o efeito das variações inter e intra-anuais da precipitação

• Combater a desertificação e a adaptação às alterações climáticas

• Recarregar aquíferos e controlar cheias

• Conservar o solo, a paisagem e a biodiversidade 



Problemas:

• Escassez da água

• Poluição do solo e dos recursos hídricos

• Défice de informação



(Jornal de Notícias, 24/08/2010) 

Lameiro, Serra de Montemuro (Pereira 2009)
Lameiro, Trás-os-Montes (Sousa 2019)

Regadios 
tradicionais

(emRede 9, 2019)



Bocage

(Andresen et al. 2001)

Baixo Vouga Lagunar - Bocage



Ribeira do Sinhel, Freguesia de Alvares, Góis



INTwater - International Network on Traditional Water Use 
(www.intwater.uni-freiburg.de)

Programa «Cultural Heritage of Traditional Irrigation in Europe»

Rede que promove a documentação histórica e 
as perspetivas de reabilitação das formas 
tradicionais de uso da água.



Arrozais
Baixo Mondego

Baixo Vouga Lagunar

Vale do LisLezíria Grande



Arrozais https://festivalarrozlampreia.pt/

Lezíria Grande / Porta do Cardal / 
Vila Franca de Xira



https://www.bioria.com/

Sistemas húmidos – BioRia – C.M. Estarreja



Açudes
Vale do Lis

Baixo Vouga Lagunar



Práticas agroambientais no regadio intensivo

www.edia.pt/pt/edia-publica-codigo-de-boas-praticas-agricolas/
https://agroinov.rederural.gov.pt/images/visitascampo/
Poster_AgroInov22_visita_campoMonteSantoIsidro.pdf

EFMA Herdade Monte de Santo Isidro
Samora-Correia – Benavente



Atitude:

• Acolher as críticas com humildade, de forma construtiva

• Transparência, informar a sociedade sobre processos, méritos 
e dificuldades



Ação:

• Medição dos usos e consumos da água – rastrear o uso da 
água no seu percurso no sistema agrícola e hidrológico

• Monitorizar impactes do uso da água

• Valorar serviços dos ecossistemas 
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