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CONCLUSÕES 
 
O Encontro do Regadio 2022 | XIII Jornadas da FENAREG, organizado pela FENAREG – 

Federação Nacional de Regantes de Portugal em conjunto com a ABCela – Associação 

de Beneficiários da Cela, decorreu a 28 e 29 de novembro, em Alcobaça, com a Eficiência 

marcar a agenda.  

No local, estiveram presentes mais de 120 participantes, entre os quais entidades 

gestoras dos aproveitamentos hidroagrícolas de todo o país, que representam 40% da 

área regada coletiva, cada vez mais eficiente.  

O programa de 2022 contou com 13 oradores, num debate sobre a eficiência dos 

perímetros hidroagrícolas, nas valências hídrica, energética e de gestão como tema 

principal, debatendo os principais desafios atuais e futuros para o setor do regadio, em 

particular para as entidades gestoras dos recursos hídricos para a agricultura.  
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Figura 1 – Encontro do Regadio 2022 

 
Figura 2 – Plateia do Encontro do Regadio 2022, em particular em 1º plano - Presidente da FENAREG, Presidente da 
Câmara de Alcobaça, Presidente da Camara da Nazaré, Senhora Ministra da Agricultura e o Presidente da AB Cela 

 

A Senhora Ministra da Agricultura e Alimentação, Dra. Maria do Céu Antunes, 

concedeu-nos a honra de realizar a sessão de abertura deste Encontro do Regadio 2022, 

destacando as atuais matérias na agenda no Ministério no que respeita ao regadio, 

como os atuais e futuros pacotes financeiros de apoio, a revisão da legislação 

hidroagrícola, a reabilitação e modernização dos perímetros, o uso eficiente da água, a 

certificação do regadio e a reestruturação do Ministério.  
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Figura 3 – Senhora Ministra da Agricultura e Alimentação, Dra. Maria do Céu Antunes 

Sobre o Aproveitamento Hidroagrícola da Cela, concluído em 1940, atualmente com 454 

hectares de área beneficiada, gerido pela Associação de Beneficiários da Cela desde 

1943, objeto de profunda remodelação que modernizou e reabilitou a obra de rega 

tornando-a mais eficiente, com recurso ao programa de apoio de melhoria dos regadios. 

Dos temas abordados, as principais conclusões foram: 

•  A importância do uso eficiente da água na agricultura, a evolução das técnicas e dos 

equipamentos de rega, permitiram uma redução de 48% do volume de água no setor 

agrícola; 

• A urgência na revisão da legislação hidroagrícola, na agenda há mais de 20 anos e a 

também da revisão das áreas beneficiadas dos perímetros hidroagrícolas, sendo 

necessário adequação à realidade e às atuais tecnologias; 

• Ainda sobre a revisão das áreas dos perímetros de rega, os estudos e a experiência 

de gestão apresentados, permitiu reforçar perante a Autoridade Nacional de 

Regadio, a necessidade da revisão destes conceitos; 

• A aplicação da Taxa de Beneficiação, que poderá inviabilizar a continuidade de muitas 

explorações agrícolas assim como de perímetros hidroagrícolas, tendo a FENAREG 

entregue ao Ministério uma proposta, com impactos mínimos no setor; 

• A urgência na implementação e financiamento das medidas identificadas no 

“Contributo para uma Estratégia Nacional para o Regadio 2050”, apresentado pela 

FENAREG em 2019 e que constam no estudo Regadio 20|30, elaborado pelo 

Ministério.  
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• A preocupação quanto ao novo Quadro Comunitário de Apoio, que apresenta um 

período mais reduzido em relação aos anteriores e uma menor disponibilidade da 

financeira para o regadio; 

• O Plano Estratégico da PAC, que tem aprovados 100 M€ para o regadio estando esta 

verba destinada ao regadio sustentável (36 M€) e à melhoria dos regadios existentes 

(64 M€), verbas disponibilizadas apenas a partir de 2025; 

• Perante o aumento exponencial dos custos da energia consumida e dos custos do 

gasóleo agrícola, são necessárias mais medidas de apoio direto, nomeadamente às 

energias renováveis, contratos sazonais e eletricidade verde. A implementação e 

expansão das Comunidades de Energia Renovável são uma das opções para reduzir 

custos no setor agrícola.  

• O reconhecimento da importância dos equipamentos digitais na gestão e eficiência 

do setor agrícola; 

• A preocupação e incerteza quanto à reestruturação do Ministério da Agricultura, em 

particular a integração das Direções Regionais de Agricultura nas CCDR e 

consequente enfraquecimento técnico e político da Direção Geral de Agricultura. 

 
Entre os participantes, destacam-se as presenças: 

Da Senhora Ministra da Agricultura e Alimentação, Dra. Maria do Céu Antunes 

Dos Deputados do distrito, Sara Velez, João Nicolau e Salvador Formiga também 

membro da Comissão Parlamentar de Agricultura; 

Do Senhor Presidente da Câmara de Alcobaça, Herminio Rodrigues; 

Do Senhor Presidente da Câmara da Nazaré, Dr. Walter Chicharro; 

Do Senhor Diretor Geral da DGADR, Dr. Rogério Ferreira; 

Do Senhor Diretor Regional Adjunto da DRAP-LVT, Eng. Rui Hipólito; 

Do Senhor Subdiretor-Geral do GPP, Dr. Bruno Dimas; 

Da Comissão de Gestão do PNRegadios, Eng.ª Carla Branco; 

Dos dirigentes e técnicos da DGADR, das Direções Regionais de Agricultura, das 

Associações de Beneficiários e das Organizações de Agricultores, das Associações 

de Desenvolvimento Local, dos agricultores, técnicos e outros especialistas do setor.  

 

VISITA AO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA CELA 

No segundo dia do Encontro, decorreu a visita técnica à Cooperativa de 

Hortofruticultores - FRUBAÇA e ao recentemente reabilitado Aproveitamento 

Hidroagrícola da Cela, em particular à Estação Elevatória, local onde é captada a água 
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para rega proveniente do Rio Alcobaça. A recente modernização e reabilitação do 

perímetro de rega, introduziu novos sistemas e nova tecnologia de rega, com 

distribuição de água em pressão, permitindo garantir o uso eficiente da água, 

automatizar equipamentos, bem como minimizar perdas, aumentando assim a 

eficiência da gestão deste Aproveitamento Hidroagrícola.  

 

 
Figura 4 – Visita ao Aproveitamento Hidroagrícola da Cela. Grupo de participantes 
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