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Sumário Executivo
Em Portugal, a produção nacional de bens alimentares assegura cerca de 70% do
consumo, gera aproximadamente 2% do PIB e é responsável por mais de 10% do emprego
total do país. Dada a reconhecida importância do sistema de produção agrícola em regadio
no desenvolvimento social e económico, é aqui objetivo completar a análise global da sua
influência, dando enfâse à componente ambiental. Para esse efeito são considerados os
seguintes temas: solo, água, atmosfera, energia e biodiversidade (ver Tabela 1).
Tabela 1. Síntese metodológica.
Tema

Solo

Sub-tema

Metodologia

Ocupação de área

Análise de informação cultural

Balanço de nutrientes

Recomendada pela OCDE e
IPCC

Ocorrência de salinização

Análise bibliográfica

Utilização do recurso

Pegada hídrica
Análise bibliográfica

Água

Atmosfera

Energia

Lixiviação potencial

Recomendada pela OCDE e
IPCC

Qualidade dos recursos hídricos

Análise bibliográfica

Microclima

Análise bibliográfica

Gases com efeito de estufa

Análise de ciclo de vida

Consumo de energia primária

Análise de ciclo de vida

Produção hidroelétrica

Análise de informação local
Análise bibliográfica

Biodiversidade

Alteração de habitats

Análise bibliográfica

Estabelecimento de caudais
ecológicos

Análise bibliográfica

A abordagem metodológica preferencial corresponde ao uso de ferramentas ou
procedimentos reconhecidos pela comunidade científica, como são a análise de ciclo de
vida e as recomendações da OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico e IPCC - Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas. Caso tal não se
verifique possível, são utilizadas abordagens mais empíricas, baseadas em conhecimento
da realidade local. Se este último também não se verificar possível, é utilizada informação
constante na literatura.
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A análise é efetuada considerando 7 culturas: arroz, milho, tomate, hortícolas, laranja,
olival e pastagens. Estas culturas representam mais de 75% da área de produção nacional
em regadio público e 60% da área total de culturas regadas em Portugal, considerando os
anos de 2008 e 2009, respetivamente.
No contexto português a agricultura de regadio desempenha um papel crucial no
aprovisionamento alimentar. Assumindo a necessidade de manter o consumo alimentar
constante, a produção agrícola em regadio é analisada em comparação com um sistema
alternativo, que garanta a realidade produtiva atual – o cenário contrafatual. Assim, de
acordo com as características das culturas foram analisados os seguintes cenários:
(1) produção de regadio em Portugal versus importação do produto;
(2) produção nacional em regadio versus a mesma produção em sequeiro.
A análise das externalidades do regadio em Portugal é efetuada comparativamente ao
cenário alternativo de produção, sequeiro ou importação. A correspondência entre as
culturas analisadas e o cenário contrafatual é dada na Tabela 2. Trata-se de uma inovação
de abordagem, já recomendada na literatura, mas nunca aplicada da forma integrada aqui
apresentada.
Tabela 2. Cenário contrafatual por cultura.
Cultura

Cenário contrafatual

Arroz

Importação

Milho

Importação

Tomate

Importação

Brócolo (em rotação)

Importação

Laranja

Importação

Olival

Sequeiro

Pastagens

Sequeiro

A quantificação dos impactos, comparativamente ao cenário contrafatual, foi possível
para as categorias de ocupação de área, balanço de nutrientes, utilização de recursos
hídricos, lixiviação potencial, impacto no clima global e consumo de energia primária (ver
Tabela 3). Para as restantes categorias (ocorrência de salinização, qualidade dos recursos
hídricos, produção hidroelétrica, alteração de habitats, estabelecimento de caudais
ecológicos) a análise foi local (ver Tabela 4).
Uma apreciação global, incluindo todos os temas analisados, permite-nos afirmar que,
em face do cenário alternativo, a produção agrícola em regadio português permite a
existência de externalidades positivas. Comparativamente aos cenários alternativos
(importação ou sequeiro), a produção em regadio português apresenta produtividades mais
elevadas, permitindo uma libertação de área que idealmente poderá ser usada para
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conservação da natureza. Relativamente a questões associadas ao uso intensivo de
fertilizantes, não são assinalados problemas generalizados de poluição potencial das
massas de água. Em contraposição com a agricultura de sequeiro, o maior controlo dos
períodos de rega, associado a uma correta gestão, pode permitir também uma diminuição
da lixiviação. Em termos de utilização de água, para ano médio, a escassez de água não
constitui um problema. Contudo, o mesmo não é verdade para ano seco. Comparativamente
à importação, a produção nacional tem associado um menor transporte de produtos, e
portanto um menor impacto em termos de emissão de gases com efeito de estufa e
consumo energético, contribuindo para o cumprimentos dos compromissos no âmbito do
Protocolo de Quioto.
Tabela 3. Sumário dos resultados obtidos por comparação com o contrafatual (análise por tonelada de
cultura).
Tema

Sub-tema
Ocupação de área

Solo

Apreciação
global
√/X

Balanço de nutrientes

?

Utilização do recurso

?

Lixiviação potencial

?

Atmosfera

Emissões de gases com efeito de
estufa

√

Energia

Consumo de energia primária

√

Água

Simbologia
√/X – têm lugar externalidades positivas e negativas, dependendo das características particulares
√ – a produção de regadio em Portugal tem genericamente externalidades positivas
? – não se verificou possível compreender a natureza das externalidades

Tabela 4. Sumário dos resultados obtidos por análise local.
Tema

Sub-tema

Solo

Ocorrência de salinização

Água

Qualidade dos recursos hídricos

?

Atmosfera

Impacto no clima regional

?

Energia

Produção hidroelétrica

√

Alteração de habitats

?

Biodiversidade

Estabelecimento de caudais
ecológicos

Apreciação
global
√/X

√/X

Simbologia
√/X – têm lugar externalidades positivas e negativas, dependendo das características particulares
√ – a produção de regadio em Portugal tem genericamente externalidades positivas
? – não se verificou possível compreender a natureza das externalidades
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Relativamente aos resultados apresentados na Tabela 3, a análise é efetuada por
tonelada de produto agrícola, dependendo do balanço final da produção efetiva. Uma
análise considerando a área total regada para o ano de 2009, permite-nos efetuar um
balanço, para as características de produção consideradas (ver Tabela 5). Esta análise é
efetuada para as categorias para as quais foi possível a quantificação de externalidades,
exceto para o balanço de nutrientes e lixiviação. Para as restantes, mantêm-se válidas as
conclusões antes apresentadas na Tabela 4.
De acordo com a Tabela 5, o regadio nacional apresenta externalidades positivas ou
inconclusivas. O desempenho positivo reforça a importância da agricultura de regadio em
Portugal.
Tabela 5. Sumário dos resultados considerando a produção para 2009 (análise para o agregado das
culturas)
Tema

Sub-tema

Apreciação
global

Solo

Ocupação de área

√

Água

Utilização do recurso

?

Atmosfera

Impacto no clima
global

√

Energia

Consumo de energia
primária

√

Em resumo, é inquestionável a importância e a relevância da agricultura de regadio em
termos económicos e sociais em Portugal. Esta possibilita a produção de alimentos e
contribui para a autossuficiência alimentar, criando riqueza ao longo do território e sendo
determinante para o seu ordenamento, em campos que vão da redução ao risco de incêndio
à criação de um efeito de mosaico na paisagem.
O regadio em Portugal, ocupando já uma área apreciável é um elemento de
descontinuidade na paisagem, aparecendo em geral sob o formato de pequenas áreas ao
longo das margens férteis de rios e ribeiros ou num mosaico produtivo plantado entre o
sequeiro agreste do interior e do sul do País.
Com este estudo complementa-se o conhecimento sobre este sistema de produção
introduzindo a componente ambiental como um pilar essencial na análise da sua eficiência e
de fortalecimento da sua relevância.
Portugal está neste momento a atravessar um período determinante para o seu futuro
em termos agrícolas, ao estar a ser negociado o quadro institucional que irá regular e
financiar a agricultura portuguesa durante o próximo período de compromisso 2014-2020.
Os objectivos da Política Agrícola Comum - PAC para o período 2014-2020: Produção
Agrícola Viável, Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e do Clima e Desenvolvimento
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Rural Integrado, pretendem substituir o atual modelo histórico de repartição dos pagamentos
diretos aos produtores do 1º Pilar da PAC por um novo modelo que, através de um processo
de convergência, entre Estados-Membros e dentro de cada Estado-Membro, garanta uma
uniformização dos apoios por hectare de superfície agrícola e uma maior legitimidade
ambiental e social dos apoios diretos do 1º Pilar, introduzindo novos pagamentos de
natureza territorial e ambiental.
Esta nova realidade representa uma mudança de paradigma, à vertente de produção,
junta-se a importância territorial e ambiental, com vista ao reforço da agricultura, num
quadro macroeconómico, com riscos empresariais e ambientais acrescidos, que geram
compressão de margens, quer por via do aumento dos preços dos fatores quer pela
diferença de poder negocial entre uma produção pulverizada e uma indústria/distribuição
cada vez mais concentrada.
Precisamos em Portugal de uma agricultura forte, na qual o regadio tem um papel
determinante, vital para o desempenho da nossa indústria alimentar e para segurança
alimentar nacional, que garanta os objetivos climáticos e energéticos ambiciosos que
pretendemos atingir, salvaguardando a biodiversidade dos nossos territórios num quadro em
que os preços de mercado ainda não refletem o fornecimento de bens públicos que
proporcionamos.
O presente estudo constitui uma base para uma discussão alargada das medidas de
política que permitam atingir estes objectivos, simultaneamente garantindo os objectivos da
PAC 2014-2020 e reforçando a posição do regadio no panorama da agricultura nacional.
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