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 Agricultura e pecuária: 3.390 hm3 (Plano Nacional da Água, 2016) 

  Melhoria a eficiência em 10% corresponde + 339 hm3  

 Redução entre - 12,25 % e -19,65% dos escoamento na Bacia do 

Sado (IPCC “Climate Change 2013”,  projeção p/ 2070 ).  

 Aumento da temperatura  Aumento da ETc 

 Aumento da área regada 

 Capacidade de regularização baixa  

Bacia do Sado - capacidade de armazenamento 30% da 

afluências (Plano Nacional da Água) 
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Fonte: Projecto AGIR: Sistema de avaliação da eficiência do uso da água e da 
energia em aproveitamentos hidroagrícolas 

Balanço Hídrico – AH Odivelas 

19,29 % 

Balanço Hídrico - infraestrutura 12  

21,79 % 

Envelhecidas, degradadas ou com 
funcionamento desadequado 
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 Modernização e reabilitação de infraestruturas 

Modernização dos blocos  c/ distribuição gravítica  

 Projectos pendentes de financiamento 

 

 

Blocos Área (ha) Investimento (€) 

01 902            5.100.000   

05 1.056            7.000.000   

Modernização: 

Fornecimento de água sob pressão (3,5 bar) 

Distribuição “a pedido “ com telecontagem 

Eliminação de canais 

Introdução de reservatórios de regularização e compensação 

Introdução de sistemas de bombagem 
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 Modernização e reabilitação de infraestruturas 

Reabilitação de redes  

 Projectos pendentes de financiamento 

 

 

Blocos Área (ha) Investimento (€) 

Infraestrutura 12  5.446 9.340.000 

07 745            4.100.000    
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 Avaliação de Desempenho 

Projectos 

 

 

Criação de um sistema de avaliação de desempenho 
uniformizado que permita quantificar a eficiência do 
uso da água e da energia nas redes primária e 
secundária 
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 Na parcela 

Projectos 

 

 

 Consultar os dados da sua conta junto da ABORO 

 Consultar os dados relativos às parcelas, inscrições e fornecimentos 

 Consular a estimativa de custos associada a cada parcela\inscrição.  

 O valor, em kwh, do consumo energético 

 O desvio, nominal e %, do volume fornecido para cada cultura, 

relativamente à média do perímetro 

 Associar contas de cultura às inscrições 
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 Aumento da eficiência energética das estações de bombagem  

Projectos 

 

 Reformulação do algoritmo de funcionamento das 
estações de bombagem no sentido de adequar a 
pressurização da rede às reais necessidades em cada 
momento.  
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 Produção de energia para autoconsumo 

Projectos 

 

 
Instalações 2 

Potência(kwac) 504 

Investimento (€) 540.000 

Financiamento ABORO 
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 Privilegiar a instalação de novas áreas de regadio  

ou  

 Promover a melhoria das infraestruturas existentes, incluindo o 

aumento da capacidade de regularização. 
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 Privilegiar os projetos com maior retorno económico 

ou  

 Priorizar as zonas em que os aspetos relacionados com a coesão 

social e territorial são mais relevantes. 

 

 

 



3. ESTRATÉGIA 
Opções estratégicas 20-30 

 

 

XI Jornadas Fenareg | O futuro está no regadio 

 

 Promover medidas que visem a melhoria da eficiência energética 

nas instalações existentes 

ou  

 Confiar a adoção destas medidas à sensibilidade e disponibilidade 

financeira de cada entidade gestora 
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 Promover o recurso à produção de energia para autoconsumo com 

base em fontes renováveis  

ou  

 Atribuir em exclusivo às entidades gestoras essa responsabilidade  



Obrigado! 
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Contactos 

Email: geral@aboro.pt 

Site: www.aboro.pt 

Telefone: 284739425 
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