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 Aspetos sinergéticos em contexto de NEXUS

 Aspetos relacionados com a instabilidade climática

 Necessidade de flexibilidade e adaptação

 I&D parte da resposta para avanços de forma integrada

Abordagem
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A inovação tem sido o garante na otimização  da produção de energia associada aos 
vários processos nos vários setores, sendo que cada vez mais urge minimizar o uso 
de recursos cuja dimensão não acompanha o ritmo de crescimento das 
necessidades e exigências de uma população crescente e cada vez mais exigente.

Existem vários desafios, considerando os percursos de forma independente 
relativamente à 

 Produção/abastecimento e uso da Energia… 
 Disponibilidade/abastecimento e uso da Água...

Abordagem Integrada ?
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Em contexto de NEXUS…

 Uma abordagem integrada em que qualquer análise ou planeamento neste setor tem

em conta a interação entre energia – água – agricultura - biodiversidade e

ecossistemas, essencial para a sustentabilidade dos sistemas até recentemente

focados de forma isolada.

 Neste contexto, seria objetivo Identificar soluções que conjuntamente assegurem a

disponibilidade dos respetivos fluxos, otimizando eficiências e minimizando riscos e

impactes adversos.

Desafios da utilização racional de água e energia
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 A gestão integrada da água, energia e alimentos (WEF) permite otimizar recursos e

estimular o desenvolvimento sustentável. A falta de coordenação entre estas

dimensões é a principal barreira para a implementação efetiva do WEF Nexus (Correa-

Porcel et al, 2021).

https://doi.org/10.3390/ijerph182412966

 A produtividade agrícola e a respetiva água consumida não podem ser avaliadas

individualmente, devendo apostar-se numa visão mais holística do Sistema WEF

(Taguta et al, 2022).

http://doi.org/10.1088/1748-9326/ac7b39

Desafios da utilização racional de água e energia

Em contexto de NEXUS…
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 Energia é fundamental no abastecimento de água, na bombagem e distribuição, na

rega, tratamento de águas residuais, dessalinização, etc…

 Energia e Água são fundamentais para as cadeias alimentares e a nível de toda a

cadeia.

 A Água é fundamental na produção de energia que a utiliza como recurso, em

sistemas de arrefecimento em centrais térmicas e ainda na produção de

combustíveis renováveis como o hidrogénio e os biocombustíveis produzidos através

de culturas energéticas.

Considerandos…
Desafios da utilização racional de água e energia
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 A região do mediterrâneo é amplamente reconhecida como uma das mais expostas

aos efeitos das alterações climáticas, escassez de água, perda de biodiversidade e

degradação dos solos. Os sistemas agroalimentares enfrentam o desafio de nutrir

uma população crescente e cada vez mais urbanizada, preservando simultaneamente

os ecossistemas e os recursos naturais da Terra (Antonelli et al, 2022).
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106263

Desafios da utilização racional de água e energia
Considerandos…
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 A agricultura é o maior consumidor de água, representando cerca de 70% de toda a

captação e podendo chegar até 90% em alguns países áridos. A alteração do

paradigma relativo à distribuição da chuva decorrente das alterações climáticas

compromete o business as usual no futuro próximo (Hellegers e Halsema, 2021;

Uhlenbrook et al, 2022, Taguta et al, 2022).
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149431

https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00264-3

http://doi.org/10.1088/1748-9326/ac7b39

Desafios da utilização racional de água e energia
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 Em resposta à escassez de água, tem sido utilizada uma grande variedade de

intervenções agrícolas de gestão da água, com o objetivo de aumentar o rendimento

da produção agrícola mantendo ou, até mesmo, reduzindo as entradas no campo

agrícola (Uhlenbrook et al, 2022).

https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00264-3

Considerandos…
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 As atividades antropogénicas vêm exercendo pressão nos recursos. Prevê-se que a

carência por recursos aumente a necessidade de água entre 6% a 55%, de energia

entre 40% a 50%, de alimentos entre 60% a 100% e de solo arável entre 10% a 20%

(Taguta et al, 2022).

http://doi.org/10.1088/1748-9326/ac7b39

Desafios da utilização racional de água e energia
Considerandos…
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 BENEFÍCIOS de natureza económica, social, ambiental e geopolítica

 com o planeamento integrado e a implementação de projetos orientados tendo

em conta a importância da gestão de recursos de forma eficiente.

 Com a valorização das sinergias para otimização das cadeias de valor adotando

o enquadramento de partilha/integração/complementaridade.

Desafios da utilização racional de água e energia

Em contexto de NEXUS…
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Impacto da ação climática na gestão de recursos

 Gestão eficaz da água, interagindo diretamente com a energia

 Analisar as cadeias de valor, considerando a importância da produção

hidroelétrica que atualmente vem competir com a disponibilização da água aos

sistemas de irrigação, como adequar ambas as necessidades de forma

sustentável quantificando tais necessidades em tempo real?

 Analisar o cenário de desenvolvimento e uso da água/energia para produção de

biocombustíveis incluindo o hidrogénio, de forma a identificar como articular

situações locais e mais globais, a nível regional e a nível nacional?

Desafios da utilização racional de água e energia
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Gestão eficaz da água, interagindo diretamente com a energia…

 Analisar a oportunidade de criação de infraestruturas de distribuição de água

em grandes quantidades e a grandes distâncias, o que poderá incluir como ex:

projetos de dessalinização em larga escala, recorrendo a tecnologias que usam

energias renováveis?

 Utilizar águas residuais promovendo a produção de biogás/biometano para

geração de energia e retorno de águas limpas para irrigação?

Desafios da utilização racional de água e energia
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 Dados da ERSAR (RASARP 2021)
registam cerca de 708 milhões de m3

de água residual tratada em 2020.

 Cerca de 1% da água residual tratada
foi utilizada pela entidade gestora.

 Cerca de 0,14% da água residual
tratada foi exportada para outras
entidades.

 Apenas 30 entidades gestoras
reutilizaram águas residuais tratadas.

Desafios da utilização racional de água e energia
Gestão eficaz da água, interagindo diretamente com a energia…
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 Promover as energias renováveis para geração de energia, caracterizando

localmente os diferentes tipos de recursos e não só a perspetiva solar.

 Avaliar as oportunidades e riscos, como, por exemplo… o caso da aplicação de

painéis solares fotovoltaicos em estruturas para proteção de culturas contra

fenómenos extremos e/ou situações de radiação extrema.

 Otimizar a eficiência dos sistemas de irrigação, integrando a inovação inclusive no

recurso a modelos/informática para monitorização e controlo.

 Conceber networks de cooperação entre agricultores para uma gestão conjunta,

integrada e complementar de recursos para melhor sustentabilidade.

Adaptação aos novos desafios 
Desafios da utilização racional de água e energia
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O papel da Inovação - necessidades de I&D

 Desenvolver e aplicar…

 sistemas mais eficazes e inteligentes de monitorização e gestão interativa de
recursos designadamente no caso da água – identificar oportunidades, gerir
flexibilidades?

 novos sistemas de rega, mais eficientes e eficazes a nível de componentes que
consumam menos energia?

 novos sistemas integrados designadamente no que se refere ao recurso a águas
residuais para produção energética e em regadio?

Desafios da utilização racional de água e energia
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 Aprofundar…

 conceções tecnológicas energéticas limpas pensadas para geração de água - o
caso do hidrogénio… com tipologia de reversibilidade - pilhas de combustível
reversíveis?

 conceções de produção de energia recorrendo a pilhas de combustível
microbianas?

 novas conceções para retenção e armazenamento de água?

Desafios da utilização racional de água e energia

O papel da Inovação - necessidades de I&D
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