
Regadio 2030
Levantamento do Potencial de Desenvolvimento do 
Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década



Caracterização do trabalho

• Levantamento das intenções de investimento no regadio público

• Novos regadios

• Modernização/reabilitação existentes

• Análise a nível regional;

• Caracterização em várias dimensões e tipologias

• Promovido pelo Ministério da Agricultura

• Coordenação da EDIA em colaboração com a DGADR, DRAP (Norte, Centro, LVT, Alentejo, 

Algarve), IFAP e AG PDR2020



Regadio em Portugal

• Área regada (RGA 2019) 562.255ha - 15% SAU nacional;

• Criação de riqueza no regadio é de cerca de 6 vezes a do sequeiro (RGA2019);

• Tendência para o uso eficiente da água –

diminuição dotação média (10.000 para 4.000 m3/hectare)

• Articulação e complementaridade do sequeiro e de regadio

• Recurso água estrutural para a sustentabilidade e resiliência



Intervenções identificadas por região e tipologia

Regiões
Área da 
Região 
(km2)

SAU 
(ha) *

Projetos Novos Projetos em Aproveitamentos Existentes

Nº 
Projetos

Total

Origem de água 
existente

Nova 
Origem de água

Modernização/
Reabilitação

Segurança de 
Barragens

N.º 
Projetos

Área 
(ha)

N.º 
Projetos

Área 
(ha)

N.º
Projetos

Área
(ha)**

N.º
Projetos

Área
(ha)**

Norte 21.285 663.341 2 2.508 31 24.423 14 8.464 14 4.062 61

Centro 23.273 515.747 15 14.183 17 15.379 13 29.501 14 10.495 59

LVT 12.216 414.951 5 9.006 8 15.728 24 21.468 2 525 39

Alentejo 27.329 2.144.066 12 41.851 6 4.185 69 161.909 22 92.274 108

Algarve 4.997 100.605 0 0 3 119 15 19.278 13 4.047 31

Total 89.100 3 838 710 34 67.548 65 59.834 135 240.620 65 111.403 298



Área prevista (ha) Novos Regadios

Apreciação Global ANR Norte Centro LVT Alentejo Algarve Total

1 – Aprovado pela Autoridade 
Nacional de Regadio (ANR)

3.669 3.274 - 25.686 - 32.629

2 - Reprovado pela ANR 8.420 - - - - 8.420

3 – Processo de aprovação pela 
ANR em curso

6.044 - 19.869 16.481 - 43.394

4 – Processo de aprovação pela 
ANR não iniciado

8.487 26.599 4.865 10.824 119 50.894

TOTAL 26.620 29.873 24.734 52.991 119 134.337



























Novos regadios

• Forte impacte económico

• Aumento da autonomia alimentar do país

• Criação emprego e fixação população

• Frequentemente aproveitamentos hidráulicos de fins múltiplos

• reforço da garantia de abastecimento público e industrial

• Combate a incêndios florestais

• Oportunidade de criação de faixas de renaturalização

• Associação à produção de energia fotovoltaica









Regadios Existentes

• Necessidade de reabilitação profunda ou Oportunidade de modernização 

• Potencial para redução de perdas

• Aumento da eficiência da elevação e adução de água

• Novas tecnologias permitem grande controlo

• Possibilidade de associar produção fotovoltaica como forma de redução da pegada carbónica

• Parque de barragens envelhecido obriga a investimentos relevantes na segurança 



Sustentabilidade do Regadio

• Boas práticas agroecológicas permite compatibilização do regadio com valores ambientais

• Os bons exemplos devem ter maior visibilidade e ser apoiada a sua multiplicação

• Simplificar os procedimentos, mantendo a exigência e o rigor da análise

• Profissionalização da gestão de infraestruturas públicas

• Sistemas de tarifário devem fomentar o uso cada vez mais eficiente do recurso água

• Planear e gerir de forma cada vez mais eficaz e atempada a carência da água







Regadio em Portugal 

• Instrumento decisivo para o ordenamento territorial

• Forte impacte económico

• Contributo para a autonomia alimentar do país

• Cria emprego e fixa população em zonas rurais

• Combate desertificação física

• Forma de adaptação às alterações climáticas

• A implementação e desenvolvimento do regadio encontra-se alinhada com objetivos políticos nacionais e 

comunitários de desenvolvimento regional, social, económico e ambiental




