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Diamante
 A água é um elemento do ambiente insubstituível para sustentar a 

vida/ecossistemas e indispensável para o bem-estar das comunidades 
humanas e das atividades económicas

 Os cursos de água são fundamentais na modelação morfológica dos 
continentes (processo de erosão, transporte sólido/deposição de 
sedimentos são alterados pelas obras hidráulicas, pela ocupação humana e 
pela modificação do coberto vegetal)

 A importância ecológica das massas de água é reconhecida  juridicamente 
no início do século XXI (DQA, 2000/60/CE de 23 de outubro)

• A água não é um produto comercial como qualquer outro, mas um 
património que deve ser protegido e defendido
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Diamante
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 Crescimento da procura de água, desde meados do séc. XX, devido ao:
 Aumento da população e urbanização crescente, necessidade de aumento da 

produção agrícola e industrial e aos desperdícios e poluição da água
 Volume de água captado e evaporado:

 70% rega; 16% indústria; 10 % doméstico/municipal; 4 % evaporação 
albufeiras

 2000 captação 4000 km3/ano e consumo 2200 km3/ano
 2025 captação 5090 km3/ano e consumo 2800 km3/ano

 Escasso e dispendioso



Regadio – Grandes Números 
 Reduz os fatores edafoclimáticos limitantes ao desenvolvimento produtivo:

A aparente abundância anual esconde uma realidade hidrológica distinta espácio-
temporal das regiões do país, dos anos hidrológicos e ao longo do ano, obrigando a 
soluções para a  armazenamento de água ultrapassar o défice hídrico (seca e escassez 
hídrica)

 Cria riqueza e bem-estar das populações na medida em que contribui para o 
desenvolvimento socioeconómico sustentado do território e para a fixação de 
populações.
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Área Irrigável continente (RA2019, DGADR) ha % % (SAU)

Regadios Coletivos Públicos (Grupo II e III) 265 022 42% 7%

Regadios Coletivos (Grupo IV) 92 321 15% 2%

Regadios Individuais (Privados) 269 477 43% 7%

Total (Portugal Continental) 626 820 99% 16%

Total (Portugal) 630 217 100% 16%

Áreas de agricultura (RA2019) SAU (ha) SC (ha) Área 
Irrigável/ SC

Total (Portugal Continental) 3 838 708 2 158 443 29%
Superfície Cultivada-SC



Regadio – Grandes Números 
 Os consumos de água na agricultura – o maior utilizador da água(-48%)

 6,54 km3/ano, ~9 700 m3/ha.ano (PNA, 2002)
 3,39 km3/ano, ~6 200 m3/ha.ano - Agri. 74%, Urb. 19%, Ind. 5% (PNA, 2016)
 Estabilização dos consumos de água, com o aumento de área dos regadios coletivos
 ~3,1 km3/ano (DGADR, 2018)

 É utilizada uma pequena parte das disponibilidades hídricas anuais 
 9% das disponibilidades hídricas totais, sendo 7% agricultura (PNA, 2016)
 Em 2018 foram utilizados cerca de 44% do volume reservado nos TURH

 A relação entre o valor da produção agrícola em regadio e sequeiro é 5 para 1
 Encargos relativos à Água para rega  (Gr. II) superior a 31 M€/(2018)~ 0,03€/m3
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Regadio – Grandes Números
 A economia do país e o equilíbrio da balança alimentar

 O regadio coletivo público representa uma valor económico de cerca 1 242 M€, que corresponde a 25% 
da totalidade da produção vegetal do país 4 902,3 M€ (INE)

 Em 2020, nos regadios coletivos públicos, as culturas que mais contribuem para o valor da produção 
(económico) são o olival, o amendoal e as culturas hortícolas (incluindo tomate indústria)

 Em 2020, nos regadios coletivos públicos, as culturas com maiores áreas de produção são olival, pomar 
misto e milho e em 2014 eram olival, milho e arroz

 O défice agroalimentar é mais crítico que a soberania –3 342,4 M€ (2020) e representa 23% do défice 
global

 VAB de 170 768 M€, 3% proveniente da Agricultura, Silvicultura e Pescas (2020)

Há que responder à SEGURANÇA E EMERGÊNCIA ALIMENTAR



Regadio – Grandes Números
Regadio e Ecologia

 Sustentabilidade do solo e da água
 Reabilitação e modernização dos regadios (385 M€ + 280 M€ + 13 M€+ 100 M€)

 Tecnologias de precisão (4 M€+ 30 M€)

 Dotações médias na parcela 4 200 m3/ano (2018)

 Considerar a eficiência energética
 Instalação de painéis fotovoltaicos (46 M€ com reforço de 46 M€)

 Respeitar valores ambientais
 Medidas agroambientais  Gestão sustentável através do restauro, preservação e melhoramento dos 

ecossistemas (e.g. Agr. Bilógica, produção integrada, Rede Natura, conservação do solo, UEA, 
silvoambientais, manutenção de galerias ripícolas…) 

 Uso Eficiente da Água (54 M€ + 26 M€)

 Medidas da condicionalidade integradas na PAC obrigações em matéria de ambiente, alterações 
climáticas, boas condições agrícolas e ambientais das terras, saúde pública, saúde animal, fitossanidade e 
bem-estar dos animais.

 Regadios tradicionais (17 M€)

 Envolver os interessados
 Aproveitamentos Hidroagrícolas Públicos (Grupo II) A taxa de adesão 64 % (82% com os precários)



Eficiência

 Implica aplicar as tendências tecnologia agroalimentar
 Novos sistemas agrícolas: é o processo de cultivo de alimentos em 

camadas verticais sobrepostas, em ambientes onde não existe 
terra arável disponível (menos 95% de água, fertilizantes e solo e 
elevado consumo de energia, com impacto na pegada de carbono)

 Agricultura de Precisão: engloba o que torna a prática da 
agricultura mais exata e controlada, na produção vegetal e animal: 
utilização de tecnologias de informação (sistemas de GPS e de 
controlo, sensores, robótica, drones, veículos autónomos, 
hardware automatizado e software)

 O objetivo é garantir  as reservas para rega e múltiplos fins
 Regadio e necessidades ambientais

 Abastecimento público e seu reforço (território menos vulnerável)

 Fornecimento de água a outros usos económicos

 Socioculturais, controlo de cheias e combate a incêndios rurais e florestais



Eficiência
 Gestão dos Aproveitamentos Hidroagrícolas e Parcelas

 Reabilitação e modernização dos regadios coletivos públicos
 Eficiência nos aproveitamentos coletivos de 75%, superando a meta de 

65% do PNUEA (2020)
 Investimentos apoiados pela PAC obrigaram a instalação de contadores 

nos regadios (privados e públicos) e ganho de eficiência hídrica mínimo 
de 5%

 Governança do Regadio
 Sistemas de Informação Central (SIR –SIGIMAP) 
 Planos de Contingências para Situações Extremas (secas)
 Auditorias técnicas e financeiras e  Capacitação do Setor

 Projetos/Estudos estratégicos  Inovação
1. Valorização dos Recursos Hídricos para a Agricultura no Vale do Tejo e 

Oeste (DGADR; PROCESL/HIDROMOD/CONSULAI/CEDRU))
2. Conhecer para Prever o Futuro (DGADR, COTR, ISA)
3. MERLIN – Renaturalização/Restauro - H2020
4. SIR- Sistema de Informação do Regadio
5. Outros providos pela administração, academia, investigadores  (e.g. 

AGIR- FENAREG, LNEC, UE, IPSetu, INIAV, COTR, ARBVS, ABOV, ABORO)



Conhecer para Prever o Futuro
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 Objetivos principais

 Avaliar as necessidades de água para a agricultura de 
regadio atuais e face às Alterações Climáticas

 Avaliar as garantias de abastecimento de água para a 
agricultura de regadio face às Alterações Climáticas

 Identificar e caracterizar as medidas neste setor agrícola 
visando a adaptação à nova realidade hidrometeorológica

 Elaboração de uma metodologia simplificada, para o 
cálculo das necessidades culturais, que irá permitir 
determinar estes valores (NRL) em regiões onde a 
informação edafoclimática é mais escassa

 Elaboração de um pequeno glossário técnico

 Avaliação das dotações de rega de referência da Ação 7.5



 Âmbito
 Determinar as necessidades de rega líquidas, 

necessidades de rega, necessidades globais e 
necessidades de captação de 31 AH coletivos 
públicos (Grupo II)

 Metodologia desenvolvida e testada para 2018  
e seis áreas piloto (AH piloto)

EFMA
108 000 ha

Campilhas e 
Alto Sado     
6 063 ha

Odivelas
12 362 ha

Roxo
6 376 ha

Vale do 
Sado 

9 614 ha

Alfandega 
da Fé
270 ha

Conhecer para Prever o Futuro



 Resultados
 Impacto das alterações climáticas nas necessidades de rega das culturas em 31 AH coletivos 

públicos (grupo II) 

 Cenário business as usual

 A zona norte mais atingida pelas alterações climáticas

 Variação média das necessidades de rega entre o período de referência e o cenário 
RCP4.5 +16,5%

 Variação média das necessidades de rega entre o período de referência e o cenário 
RCP8.5+27,5%
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Conhecer para Prever o Futuro

 RCP4.5 e RCP8.5 Pior Impacto – Baixo Mondego e Vale da Vilariça



Conhecer para Prever o Futuro

 RCP4.5 e RCP8.5 Pior Impacto – Sotavento Algarvio
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Inovação
 Sempre atualAlentejo

 recolha (algeroz) e cisternas rusticas (armazenamento) 

 Premium

 Céu e Terra
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