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Uma pergunta frequente: Hoje em dia em 
Portugal existe água suficiente para todos?

As disponibilidades hídricas 
anuais em Portugal rondam os 
46 milhões de hm3* (recursos 
superficiais e subterrâneos)
(*) Estimativa (PNA 2002)



Hoje em dia em Portugal existe água suficiente 
para todos?

Estimava-se em 2002 que a utilização 
total anual de água em Portugal rondava 
os  7.500 hm3, tendo, em 10 anos sofrido 
forte redução para  cerca de 4.200 hm3 (*)

A utilização total anual de água pela 
agricultura rondará hoje os 3.400 milhões 
de m3, o que significa cerca de 80% do 
total utilizado

Fonte: PNA 2002 e APA 2012

A agricultura utiliza um pouco menos de 8 % da disponibilidade hídrica anual total (e a água de 
rega não é tratada)

Assim, existe água suficiente para todos, e na década 2000/2010, a produtividade económica da 
água aumentou mais de 30% e, na redução da procura unitária, em igual valor (Silva, F.G., APA 

2012)

Utilização da água (%) 



   O regadio combate as alterações climáticas, a 
desertificação, retarda os seu efeitos e é um 
fator incontornável de competitividade da 
agricultura

   25 a 30% da água desviada ou captada para irrigação 
retorna ao ecossistema

   As albufeiras das barragens hidroagrícolas são importantes 
para as populações, turismo, desportos e lazer, para o 
combate aos fogos e o reforço do consumo humano, são 
reserva estratégicas de água

   Os projectos de regadio são âncoras de desenvolvimento, 
estimulando a economia local e os negócios em torno da 
agricultura e as indústrias. São polos de prosperidade e de 
emprego

E o regadio, é importante?
O regadio é bom! Traz riqueza e emprego aos 

territórios



E qual o efeito do regadio sobre as 
regiões?

   Impacto sobre a produção física e o 
rendimento dos agricultores

   Impacto sobre o emprego nas zonas 
rurais

   Impacto sobre a população (número e 
fixação)

   Impacto sobre a indústria e os serviços

O regadio gera em média 0,14 empregos por hectare
(Júlio Berbel, Universidade de Córdoba, 2007)



   Estudos, complexidade e segurança da infraestruturas, gestão 
colectiva e em escala, garantia de fornecimento, controle de 
qualidade, monitorização mais eficiente, disseminação da inovação, 
partilha de encargos, controle ambiental, sinergias entre regantes

  Regularização dos recursos hídricos

  Atuação em escala

   Integração das autoridades
   competentes

E porquê o regadio coletivo 
público?



Colectivo
Público 194.000

Privado 51.000

Individual Privado 295.000

TOTAL   540.000

Fonte: DGADR e INE (RGA 2009)

Regadio: Área equipada em Portugal (ha)

80.000 ha de 
regadios públicos 
construídos entre 

1938 e 1974

REGADIOS: TOTAL DO CONTINENTE

O Regadio Público em 
Portugal



194.000 ha

O Regadio Público em 
Portugal (SIR)



AH   ÁREA (ha) 
Chaves   1880

Vale Madeiro   300
Mac.Cavaleiros   2939

Gostei   280
Alfandega Fé   196

Vilariça   880
Vermiosa   131

Cerejo   470
Alfaiates   135
Cova Beira   12360

Idanha   8194
Magueija   84
Coutada   420
Açafal   350

Apartadura   400
Caia   7271

Veiros   1114
Lucefecit   1179

Divor   488
Vigia   1500

Pessegueiro   68
Almadadouro   20

Sot. Algarvio   8999
SUB TOTAL  49.658

     
EFMA  64.000

     
TOTAL  113.533

     
TOTAL NACIONAL 194.000

Onde “anda” o regadio 
público?

Regadio nas zonas do interior



Barragens Hidroagrícolas construídas entre 
1986 e 2013

Região          1986 – 1995         1996 – 2002         2003 – 2013           

Norte            Curalha                Arcossó              Rego do Milho  

                      Gostei                   Mairos                Arco

                                                    Camba                Magueija

                                                    Prada                  Coutada/Tam.

                                                    Crasto                 Sta Justa

                                                    Armamar

                                                    Vale Madeiro                                                                       

Centro                                        Pereiras

                                                    Porcão

                                                    Lapão

                                                    Macieira 

                                                    Alfaiates

                                                    Vermiosa 

                                                    Sabugal 

                                                    Cerejo

                                                    Açafal

                                                    Calde                                                                                    

Lisboa e Vale do Tejo               Carril                      Óbidos

                                                    Sobrena                 Alvorninha                                                            

Alentejo        Boavista               Abrilongo              EFMA (1)                     

                      Mte Clérigo          Minutos                  Veiros                                    

                      Corte Brique        Alqueva

                      Freixeirinha

                      Lucefécit                                                                                                        

Algarve        Almada D´Ouro    Caroucha  

                      Pisa Barros            Mealha

                      Vaqueiros              Malhada do Peres

                      Preguiças               Vale de Loulé                                                                 

Inclui 28 barragens construídas no âmbito do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva

Mais de 7.200 hm3 
de armazenamento

desde 1986

Armazenamento estratégico 
de água



Um regadio a dois tempos…

  Regadio novo – competitivo, tecnologicamente evoluído, eficiente no 
usos dos recursos, inovador, fornecimento em pressão (EFMA, 
Minutos, Cova da Beira)

 Qual o Regadio Público 
que temos?

  Regadio “clássico” – antigo, com 
fortes necessidades de 
modernização, menos eficiente, 
roturas frequentes, gestão complexa 
(Idanha, Lis, Vigia,  Vale do Sado) 



   Regadios eficientes energética e hidraulicamente

   Uma nova relação entre todas as partes

   Uso eficiente e consciente da água (“Less Drops”)

   “Informatização da água”

   Mais valor da água utilizada

   (“Value per drop”)

   Mais adesão ao regadio

   Mais participação na gestão

E o que queremos para o 
futuro?



O que queremos?

   Melhor regadio
   Mais regadio



SLIDE GPP – ARQUITETURA DA 
PROGRAMAÇÃO�

(copiar site do GPP)

ASSINALAR NO ORGANOGRAMA A ACÇÃO c 3.4

SLIDE GPP – ARQUITETURA DA 
PROGRAMAÇÃO�

(copiar site do GPP)



MEDIDA M3 – Valorização da Produção Agrícola

Apoio ao Investimento na Exploração

   AÇÃO C3.2 – Investimento na Exploração Agrícola

Apoio ao Regadio Coletivo e às Infraestruturas

   AÇÃO C3.4 – Infraestruturas Coletivas

MEDIDA M7 – Agricultura e Recursos Naturais

   AÇÃO A7.5 – Uso eficiente da Água na Agricultura

PROGRAMAÇÃO 2014 - 2020

(DRAFT do PDR)



Ação C.3.4. Infraestruturas coletivas

Três apostas

Subação 1 - Desenvolvimento do Regadio Eficiente

Subação 2 – Melhoria da Eficiência dos Regadios Existentes

Subação 3 – Drenagem e Estruturação Fundiária



MAIS REGADIO

DESENVOLVIMENTO DE REGADIO EFICIENTE

2 PACOTES

1. INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS (conclusão de projectos já iniciados, 
com infraestruturas primárias concluídas)

2. OUTRAS INTERVENÇÕES EM REGADIO (projetos de regadio 
eficiente com interesse relevante)

Elegibilidades: Estudos, armazenamento, transporte e distribuição de água, 
acessibilidades, energia elétrica, estruturação fundiária, novas tecnologias, 
compensação ambiental



MELHOR REGADIO

MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO REGADIO EXISTENTE

2 PACOTES

1. REGADIOS PRIORITÁRIOS (projetos de importância relevante e 
impacte territorial social e económico nas regiões)

2. OUTRAS INTERVENÇÕES EM REGADIO (com prioridade definida 
pela Autoridade Nacional do Regadio)

Elegibilidades: Uso eficiente da água, eficiência energética (Centrais e 
Estações Elevatórias), segurança de barragens, modernização e reabilitação 
das infraestruturas, novas tecnologias, gestão, produção energética, regadios 
tradicionais



DRENAGEM E ESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA

1. DEFESA, DRENAGEM E CONSERVAÇÃO DO SOLO

Elegibilidades: Infraestruturas de drenagem e defesa contra cheias, 
prevenção de riscos do solo (salinização, contaminação) ou da perda de 
solo (erosão), controle do lençol freático

2. ESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA

Execução de obras de projetos relevantes com os estudos concluídos



“AVISOS”
1. Escolhas cuidadosas e criteriosas das novas áreas de regadio

2. Mais responsabilização e envolvimento dos interessados

3. Segurança de barragens da responsabilidade da DGADR



ESPECIAL ATENÇÃO

SIMPLIFICAÇÃO

MAIOR ABERTURA À INOVAÇÃO

ADAPTAÇÃO À DIVERSIDADE DE INTERVENÇÕES POSSÍVEIS

CONCENTRAÇÃO DA INTERVENÇÃO

MAIOR ENVOLVIMENTO DOS INTERESSADOS

APRENDER COM O PASSADO



NOVIDADES

   AGROAMBIENTAL DA ÁGUA

   E XTE RN AL IZAÇÃO DA EXECU ÇÃO DA O BR A D E 
MODERNIZAÇÃO – “ESTADO FACILITADOR”

   Artº 46 do FEADER – avaliação exante da poupança expectável do 
recurso água (5-25%), PGBH, AIA, medição da água

   ELEGIBILIDADE DOS ESTUDOS

   DRENAGEM E CONSERVAÇÃO DE SOLOS COLETIVA



AÇÃO 7.5 – USO EFICIENTE DA ÁGUA NA AGRICULTURA

OBJETIVOS

Evitar a degradação ambiental associada à rega deficiente:

   Mantendo a eficiência e o bom funcionamento dos sistemas de rega

   Promovendo a rega oportuna e com dotações controladas

   Respeitando um plano de fertilização adequado

AGROAMBIENTAL DA ÁGUA



AGROAMBIENTAL DA ÁGUA
PROPOSTA

CERTIFICAÇÃO DO REGANTE EM
3 NIVEIS DE COMPROMISSOS / CLASSES
DE EFICIÊNCIA DO REGANTE       B, A e A+

  Respeitar um plano de fertilização
   Utilizar plano de rega (Balanço Hídrico 

semanal), recorrendo também a um 
pluviómetro

   Plano de fertilização e plano de rega 
integrados em Caderno de Campo;

   Equipamento de rega inspecionado por 
entidade certificadora (incluindo 
equipamento de bombagem)

   Determinação dos teores de água no solo
   Gerador ou quadro elétrico inspecionado 

por entidade certificadora

Compromissos Regante 
certificado 
Classe B

Regante 
certificado 
Classe A

Regante 
certificado 
Classe A+

i. Manter a condição de acesso √ √ √ 

ii. Obter, até ao final do 1º ano de 
compromisso, e manter a certificação de 
regante emitida por organismo 
certificado, reconhecido para o efeito 
pela Autoridade Nacional de Regadio 
(DGADR)

√ √ √ 

iii. Definir e respeitar um plano de 
fertilização √ √ √ 

iv. Utilizar plano de rega, elaborado a 
partir de recomendações efetuadas com 
base no Balanço Hídrico de 
periodicidade mínima semanal, 
recorrendo a um pluviómetro e tendo 
em consideração o equipamento de 
rega, tipo de solo, clima e fase 
vegetativa da cultura a regar

√ √ √ 

v. Efetuar a inspeção do equipamento 
de rega (incluindo equipamento de 
bombagem) por entidade certificadora, 
até ao final do 1.º, 3.º e 5.º ano de 
compromisso, e implementar as 
recomendações resultantes dessas 
inspeções

√ √ √ 

vi. Utilizar sondas para determinação de 
teor de água ao longo do perfil do solo √ √ 

vii. Efetuar inspeções à componente de 
geração/alimentação elétrica do 
equipamento de rega, por entidade 
certificadora, até ao final do 1.º, 3.º e 5.º ano 
de compromisso e implementar as 
recomendações resultantes dessas inspeções

√ 



E… Como vamos fazer 
isto tudo?

Com Planeamento:
   Programação 2014 -2020
   Planos de gestão de RH
   Plano Nacional da Água
   PNUEA
   Estratégia de Intervenção no Regadio

Com Intervenção física:
   Projectar melhor (eficiência, energia)
   Construir melhor
   Gerir melhor a água

Com Intervenção Regulamentar :
   RJOAH, Regulamentos, concessões, TURH
   Nova atitude: Concentração de entidades gestoras, redefinição de áreas 

beneficiadas, concentração de regadios, extinção de regadios
   Nova governança do regadio / Participação e prestação de contas



Intervenções estruturantes 
neste Quadro

Cova da Beira 
Veiros

Mondego
Alfândega da Fé

Segurança de Barragens
Modernização de Centrais 
Parcerias e apoio às ARB

(Lezíria, Lucefécit, Vigia, Sorraia, Mira, Silves, Idanha, 
Vale do Sado, Campilhas e Alvor)



   Eficiência Energética

   Eficiência hídrica

   Mais valor criado

   Maior adesão ao regadio

Desafios 
importantes



Muito obrigado!

http://www.gpp.pt http://www.dgadr.pt

Documentação disponibilizada em: http://www.gpp.pt/pac2013/PDR 
consulta.html


