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Janeiro/Fevereiro
FENAREG adere à Parceria do Solo

FEDERAÇÃO NACIONAL DE REGANTES DE PORTUGAL

A FENAREG adere à PARCERIA PORTUGUESA PARA O SOLO. O solo
tem um papel v ital para a base da segurança alimentar, da prestação de
serviços dos ecossistemas e na gestão sustentável do território nacional.

Colóquio Sistema Fotovoltaico para Autoconsumo

A 23 de Fevereiro teve lugar o
Colóquio, em Ferreira do Alentejo,
organizado pela IRRIGEST –
Irrigation Decis ions, no âmbito do
projeto Europeu Maslowaten.

A sessão foi dedicada ao tema da
sustentabilidade energética na
agricultura de regadio e teve a
partic ipação da FENAREG sobre
o tema “Constrangimentos dos
Custos da Energia Elétrica para o
Regadio Português”.



Março
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FENAREG inicia alertas da SECA
FENAREG reclama investimentos 
para o recurso Água

Fundo Ambiental para 2017



No Dia da Água a FENAREG 
analisa os novos preços de Alqueva

FEDERAÇÃO NACIONAL DE REGANTES DE PORTUGAL

Comemorações do Dia Mundial da Água 
Jornada de Engenharia Civil 2017
A 22 de Março teve lugar a Jornada de Engenhar ia Civ il 2017, organizada
pela Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de
Setúbal. O evento dedicado ao tema “Água Pública”, centrou o debate no
futuro dos três maiores grupos utilizadores de água em Portugal: setor
urbano, agrícola e energético.

FENAREG moderou sessão sobre “O Futuro do Regadio em Portugal”,
com oradores: José Palha (CAP), Pedro Serra (TPF Planege), José
Pedro Salema (EDIA), Susana Barradas (GPP) e Carla Inácio (DGADR).

Março



Março
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Após a reunião, os regantes visitaram as instalações da
ALENSADO, inserida no Perímetro de Rega de Campilhas e Alto
Sado.

A 27 de março, numa inic iativa
inserida no programa da Semana
Verde, promovida pelo Município
de Coruche, a FENAREG e a
ARBVS receberam os alunos da
Escola Profissional de Coruche
numa visita à Obra de Rega do
Vale do Sorraia.

Turmas de eletromecânica e de
gestão vis itaram as infraestruturas
desta obra de rega que, desde
1958, promove o regadio da região.

FENAREG elege corpos sociais 2017-19
A 30 de Março, os representantes de Associações de Regantes de
todo o País, reuniram na Assembleia-Geral da FENAREG, em
Alvalade do Sado, na Associação de Regantes e Beneficiár ios de
Campilhas e Alto Sado, onde elegeram os corpos sociais para o
triénio 2017-19. No terceiro ano consecutivo de seca, a falta de
água foi um dos temas pr incipais dos Associados da FENAREG,
que agrupa entidades dedicadas à gestão da água para rega,
representando 90% do regadio organizado nacional, abrangendo
mais de 25 mil agricultores.

Alunos visitam Obra de Rega do Sorraia



Abril
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Reunião final do projeto WEAM4i | Barcelona
O consórcio do projeto reuniu em Barcelona, a 6 de Abr il,
onde realizou o worshop final do WEAM4i. Reduz ir o uso de
energia e os custos nos s istemas de rega, através das
soluções WEAM4i foram os temas centrais das sessões de
trabalho. O worshop contou com a partic ipação do orador
Jeff Camkin, da Universidade de Western Austrália e
atualmente no LNEC (Portugal), que apresentou o tema da
“Governança da Água: Reflexões sobre as exper iênc ias da
Austrália e porque temos todos que fazer a nossa parte”. As
sessões paralelas centraram-se nos temas da “Política
sobre o nexus água-energia-alimentos” e “Inovação: B2B
mesas de trabalho”, com os utilizadores finais da
ferramenta WEAM4i smart irrigation.

FENAREG intensifica alerta 
para os baixos níveis das 
barragens e risco para as 
culturas

SECA



Maio
REGADIO NA OVIBEJA
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A 28 Abr il os investimentos em regadio e os apoios PDR2020 estiveram em
debate, no Seminár io organizado pela ACOS. Manuel Carvalho, jornalista do
Público, moderou painel com Gabr iela Freitas, Gestora PDR2020, Pedro Ribeiro,
Presidente IFAP, José Salema, Pres idente EDIA e José Nuncio, Pres idente da
FENAREG.

Além do investimento, os
palestrantes identif icaram prioritário
reduzir custos de eletric idade. Sobre
Alqueva, a estratégia do alargamento
da área, a redução do preço da água
e um modelo de gestão consensual
para a rede secundária, foram
centrais no debate. Dec isões para
mitigar os efeitos da falta de água
que afeta a região, como o
constrangimento do preço da água
aos perímetros confinantes, na
solução de recurso a Alqueva, são
urgentes.

Sobre o modelo de gestão do empreendimento,
“tem de ser o melhor que s irva os interesses do
País, da região e dos agricultores, destinatários do
Alqueva”, “assunto a ser estudado pelo Gabinete”
para que se encontre um “modelo racionalmente
consensualizado”, como foi expresso no CAR
Alqueva, “solução debatida com os agr icultores”,
que seja “a melhor possível” num
“empreendimento desta natureza” e com a qual os
“agricultores estejam de acordo”. O Ministro
referenc iou o constrangimento da atual falta de
água a nível nac ional, situação que é necessário
analisar e para a qual o Ministér io criou um Grupo
Interministerial. F inalizou com o PDR2020,
evidenciando que Portugal ocupa o 6.º lugar na
execução do 1.º Pilar e é o 1.º EM, na execução do
2.º pilar.

Medidas para a Seca?

O Ministro da Agricultura encerrou sessão trazendo,

a estratégia de
ampliação de
Alqueva e a
redução do preço
da água em
Alqueva, decisão
com vista a
“garantir a
competitividade
das produções agrícolas de regadio e o rendimento
aos agricultores”.
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Dia Nacional da Agricultura na Escola
A FENAREG em parceria com a Associação de Regantes e Benefic iários do Vale do
Sorraia, a Associação de Produtores F lorestais de Coruche e a Associação de
Agricultores do Concelho de Coruche, com o apoio do Agrupamento de Escolas de
Coruche e da Câmara Municipal de Coruche, e em colaboração com as Associações
de Pais e Encarregados de Educação de Coruche, promoveu em Coruche a
comemoração do Dia Nacional da Agricultura na Escola, a 19 de Maio.

O Agrupamento de Escolas de Coruche acolheu a iniciativa que contou com 490
Estudantes partic ipantes e seus Professores. Alunos do 5.º ao 6.º anos da EB2-3 de
Coruche e do Couço desenvolveram trabalhos sobre o tema, que culminaram numa
exposição.

Em ligação com a iniciativa do Dia da Agricultura, decorreu o Fórum Profissões
dirigido a alunos do 9.º ano e organizado pelas Associações de Pais e
Encarregados de Educação, que incide sobre os desafios e as oportunidades da
profissão, com objetivo de abr ir horizontes para as diferentes áreas de estudo e
correspondentes saídas profiss ionais. Gonçalo Sousa, técnico da ARBVS,
participou trazendo a experiência profissional na Gestão da Água para Rega.

A ação foi integrada na
atividade promov ida pela
CAP, em colaboração
com o Fórum Estudante,
apoiada pela Direção-
Geral de Educação e o
Instituto Politécnico de
Bragança, tendo objetivo
de contribuir para um
melhor conhecimento da
realidade agrícola e da
ruralidade portuguesa.

Video 



Junho
FENAREG na Jornada Agricultura e Agroindústria
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Conferências da Vida Rural

A 20 de Junho decorreu a 8.ª Edição das Conferências da
Vida Rural, em Beja, com o tema Desafios do Regadio,
organizadas pela Revista Vida Rural. “A gestão da água na
agricultura é um tema crítico para os empresários agrícolas,
em especial num ano seco como o que estamos a viver”.

José Nuncio, Presidente da FENAREG, partic ipou na mesa
redonda “Gerir o Recurso Água em Contexto de Seca”,
moderada pela Jornalista Isabel Martins e onde participaram
Luís Saraiva Crisóstomo, da Cooperativa Agrícola de Moura e
Barrancos, José Saramago Brito, da Casa Agrícola Saramago
Brito e Fernando Rosário, Diretor da ACOS.

A 1 de Junho teve lugar a “Jornada Millennium – Agricultura e
Agroindústria, em Santarém, organizadas pelo Millennium BCP, com
o objetivo de debater alguns dos temas relevantes para o
crescimento e valorização destes sectores.

“Regadio: energia e preço da água” foi o tema levado pela
FENAREG, na pessoa do Eng.º José Nuncio, Pres idente da A
FENAREG. A sessão contou com os oradores: Francisco Avillez,
Prof. Universitário e Pres idente da AGRO.GES, Eduardo Diniz,
Diretor Geral do GPP e Gonçalo Santos Andrade, Direção da
Lusomorango e Portugal Fresh.



Junho
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ENCONTRO FENAREG
ELETRICIDADE NA AGRICULTURA - COMO REDUZIR A FATURA?

A energia representa a maior fatia dos custos operac ionais com os
serviços de águas para rega, por isso, a otimização dos consumos
de energia contribui não apenas para a minimização do impacto
ambiental, mas igualmente para o equilíbrio económico das
entidades gestoras e das explorações agrícolas.

A ação decorreu da organização conjunta da
FENAREG, ANPROMIS e ANPOC, e foi integrada
no programa de Seminários da Feira Nacional de
Agricultura 2017, Santarém, no dia 14 de Junho.

Consultar informação do Encontro

No seminário dedicado ao tema Eletricidade na
Agricultura – Como reduzir a fatura?, o setor
explorou as diversas dimensões do binómio Água
e Energia, ao nível dos serviços de água para
rega, apontando prior idades de atuação,
tendências tecnológicas, projetos inovadores e
casos de estudo, e também novos investimentos e
oportunidades.



JunhoIRRIGANTS D’EUROPE
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A 14 de Junho, a FENAREG recebeu as
suas congéneres de Espanha, França e
Itália, para a importante cerimónia de
assinatura de constituição da IRRIGANTS
d’EUROPE, a primeira associação na
Europa que ofic ialmente tem como objetivo
defender o setor da agricultura de regadio.

Mais de 7,7 milhões de hectares de
regadio reúnem-se na criação da
IRRIGANTS d’EUROPE, associação que
visa a defesa e o desenvolvimento do
Regadio Europeu.

Os fundadores são associações de âmbito
nacional, encarregues da gestão da água
nos Estados-Membros onde o regadio é
mais expressivo, nomeadamente: ANBI -
Associaz ione Nazionale Consorzi di
Gestione e Tutela del Territor io e Acque
Irriga (Itália), FENACORE - Federación
Nacional de las Comunidades de Regantes
de España (Espanha), Irrigants d’France
(França) e a FENAREG - Federação
Nacional de Regantes de Portugal
(Portugal). Por decisão unânime dos pares,
Portugal assume a pres idência da
IRRIGANTS d’EUROPE no primeiro
mandado, entre 2018 e 2021.

FENAREG preside à Organização Europeia de Regadio

Na Europa importa assegurar uma estratégia conjunta orientada para o aumento de
regadio e das suas comunidades, que permita evolução da atividade, assente na gestão
sustentável e na promoção e na competitiv idade do setor – este é o foco a médio e longo
prazo dos envolvidos na IRRIGANTS d’EUROPE.

Na cerimónia de constituição foi entregue a “Dec laração de Santarém” ao Sr. Ministro da
Agricultura, Florestas e Desenvolv imento Rural, Dr. Luís Capoulas Santos, na presença
do Eng. Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente da CAP e anfitrião da iniciativa.Consultar informação da cerimónia



Julho
FENAREG na Sessão Pública 
Desenvolvimento Agrícola Do 
Perímetro de Rega da Cela
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A 1 de Julho teve lugar a Sessão Pública
“Desenvolvimento Agrícola do Perímetro de Rega
da Cela, evento promovido pela Associação de
Beneficiár ios da Cela com o objetivo de divulgar e
debater o projeto de modernização do Perímetro de
Rega da Cela, contando com a presença do
Senhor Ministro da Agricultura, F lorestas e
Desenvolvimento Rural, Dr. Luís Capoulas Santos.

Consultar	Informação	 do	Evento

O Presidente da FENAREG, Eng.º José Nunc io, partic ipou na sessão
assinalando os desafios futuros do regadio e destacando a necessidade de
investimento no sector para reabilitar as áreas de regadio e para que mais área
agrícola tenha acesso à rega.

A FENAREG participou na mesa de debate sobre o tema, sessão moderada
pelo Dr. Jorge Soares, Presidente da Associação da Maçã de Alcobaça,
partic iparam os oradores: Franc isco Gomes da Silva, da AGROGES, Vitor
Paulino, do COTHN, Gonçalo Rodrigues, do COTR, Alberto Freitas, da
DGADR, Henrique Damásio, da Associação de Regantes e Benefic iários do
Lis e Élia Pimenta, da Câmara Municipal de Alcobaça.

Agravamento da SECA



Julho
GRUPO OPERACIONAL - Associações de Regantes promovem Sistema para 
Avaliar e Melhorar Eficiência da Água e Energia
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A melhor ia de eficiência através do uso efic iente
da água e da energia, constitui uma das principais
preocupações das Entidades Gestoras –
Associações de Regantes, e uma pr ioridade do
PDR2020. O projeto ‘AGIR - Sistema de Avaliação
da Efic iênc ia do Uso da Água e Energia em
Aproveitamentos Hidroagrícolas’ pretende
responder a esta necessidade.

O objetivo geral do projeto AGIR é criar um
sistema uniformizado, adaptado às redes
hidráulicas dos aproveitamentos hidroagrícolas,
para avaliação da eficiência do uso da água e da
energia.

O Grupo Operacional é constituído por 12 parceiros:

• FENAREG, que lidera o Grupo Operacional, LNEC, Universidade de Évora,
Instituto Politécnico de Setúbal, INIAV, COTR, ABORO, ARBVS, ABOVIGIA,
Sociedade Agrícola Bico da Vela II, AGRO-VALE Longo, Lda e Sociedade
Agrícola Maria do Carmo Palha

O sistema é or ientado por um conjunto de métricas
específicas, que irá permitir melhorar a eficiência
de uso da água e da energia, apoiar a tomada de
decisão planeada e sustentada das Entidades
Gestoras. O sistema de avaliação integra o perfil
de consumo dos agr icultores permitindo estimar o
impacto que as alterações na eficiência dos
sistemas primários e secundários podem ter em
termos dos investimentos a realizar nas
explorações agrícolas ao nível da rede terciária.

O projeto AGIR é financiado pelo programa Grupos Operacionais -
Operação - 1.0.1 - do PDR2020, terá a duração de 3 anos. A primeira
reunião do projeto ocorreu a 5 de Julho, na Obra de Rega de Odivelas.



Setembro

FENAREG no 13.º SILUSBA
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A 14 de Setembro teve lugar o Simpós io de Hidráulica e Recursos Hídricos dos
Países de Língua Portuguesa – SILUSBA, na FEUP, organizado pela APRH, a
Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a Associação Cabo-Verdiana de
Recursos Hídricos e a Associação Aquashare Moçambique. O evento teve como
tema “Gestão Sustentável da Água”.

José Nuncio, Pres idente da FENAREG e na qualidade de Diretor da CAP, participou
na mesa redonda “Usos Múltiplos em Situação de Conflito”, moderada por Ivonilde
Pinto Medeiros, da Universidade Federal da Bahia do Brasil, e onde partic iparam,
como oradores, Franc isco Nunes Correia, do IST e Joaquim Gondim Filho, da
Agência Nacional de Águas do Brasil).

EUWMA 2017
A 4 e 5 de Setembro, a
FENAREG participou na
reunião anual da European
Union of Water Management
Associations que teve lugar
em Av ignon, organizada pelo
parceiro francês Association
Syndicales Autorisées, em
colaboração com a Chambre
de Agriculture e a
Associação do Canal de
Carpentras.

Os temas centrais foram os doss iers “Europeus” DQA, o Nexus Água e Energia e a PAC. Da reunião resultou a Declaração de Av ignon,
que expressa a tomada de posição da EUWMA sobre o Nexus Água e Energia.



Setembro
Conferência Projeto Europeu MASLOWATEN 
Rega Fotovoltaica de Alta Potência

FEDERAÇÃO NACIONAL DE REGANTES DE PORTUGAL

A 22 de Setembro teve lugar a Conferênc ia do Projeto Europeu
MASLOWATEN, seguida de Visita Técnica às instalações de Rega
Fotovoltaica de Alta Potência, pertencentes ao Grupo ELAIA, situadas
em Alter do Chão.

A sessão foi dedicada ao tema da sustentabilidade energética na
agricultura de regadio e no desenvolvimento de s istemas
tecnologicamente estáveis para rega fotovoltaica.

A FENAREG participou com o tema do Regadio e Energia em Portugal,
na pessoa do Eng.º José Nuncio, Presidente da FENAREG, juntamente
com os oradores: Dr. Luis Navarte da Universidade Politécnica de Madrid
(UPM) e Coordenador do Projeto, o Eng.º Vasco Cortes Martins, Diretor
da ELAIA, a Eng.ª Rita Hogan da Universidade Politécnica de Madrid
(UPM) e o Eng.º Luís Fialho da Universidade de Évora.



Novembro

Irrigation & Land Market Development Project
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A 15 de Novembro a FENAREG recebeu grupo de representantes da
Geórgia, ligados ao sector da água. A iniciativa decorreu na sede da
Associação de Beneficiários do Vale do Sado, associada da Federação.

O grupo integra o projeto “Irr igation and Land Market Development
Project”, financiado pelo Banco Mundial, e cujo objetivo é a reabilitação
dos sistemas de rega por gravidade e em pressão a nível nacional. Os
benefic iários do projeto estarão organizados em Assoc iações de
Beneficiár ios, para as quais está em desenvolv imento um quadro
legislativo apropriado.

O objetivo da visita foi perceber a forma como operam as Assoc iações de
Regantes em Portugal e qual o seu enquadramento legal. O programa da
visita, organizada pela empresa Onno Schaap Consultador ia, engloba
entidades a DGADR, a ABMira, a Associação de Regantes e Beneficiár ios
de Silves, Lagoa e Portimão, a Associação de Beneficiários do Vale do
Sado e a EDIA.

Associação de Regantes recebe CRH do Alentejo
A 15 de Novembro a FENAREG partic ipou na 6.ª Reunião do Conselho de Região
Hidrográfica do Alentejo, que teve lugar na Associação de Beneficiários do Roxo.
De assinalar que foi a primeira reunião de um CRH acolhida numa Associação de
Regantes, facto que se pretende repetir em reuniões futuras e noutros CRH’s, para
dar a conhecer aos Conselheiros a realidade da agricultura de regadio.

A situação hidrométr ica do ano hidrológico marcou o pr incipal dos trabalhos, num ano
em que as reservas hídricas atingem níveis críticos, dev ido à seca de 3 anos
consecutivos. Após a reunião, os Conselheiros v isitaram a área regada e a Barragem
do Roxo.



Novembro/Dezembro
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Encontro Técnico FENAREG
Eficiência energética e Emparcelamento rural simples

A FENAREG promoveu Encontro Técnico com os seus Associados, onde foram
abordados temas úteis no contexto dos Aproveitamentos Hidroagrícolas:
soluções no contexto da eficiência energética e do emparcelamento rural
simples. Os temas foram apresentados respetivamente, pela Hidrenki / Enforce
e pela ARBVS / Systerra. A sessão decorreu a 30 de Novembro, em Coruche.

Energia Fotovoltaica: foi apresentado o caso de estudo desenvolvido no
perímetro de rega da Associação de Beneficiár ios da Obra de Rega de
Odivelas, de uma instalação fotovoltaica associada a estação elevatória do AH
de Odivelas.

Emparcelamento Rural Simples: abordagem ao caso prático da Estrutura
Predial do Bloco 9 – Montalvo do AH do Vale do Sorraia, no âmbito de uma
operação de emparcelamento simples.

A inic iativa realizou-se no âmbito da Operação 2.1.4 - Ações de Informação,
que visa promover trocas de informação de assuntos quotidianos dos nossos
Associados e contou com a participação das Empresas acima referidas.

Assembleia Geral da FENAREG em Elvas

A 14 de Dezembro a FENAREG reuniu em Assembleia Geral os
representantes das várias Associações de Regantes do País. A sessão teve
lugar em Elvas para aprovação do Plano de Atividades para 2018 e análise de
alteração de estatutos.
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