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Seca - Campanha de Rega 2018 será preocupante 
 

O ano 2018 antevê-se preocupante face às escassas disponibilidades de água. A precipitação 
não tem sido em quantidade suficiente para fazer recuperar os níveis de armazenamento das 
albufeiras, em especial no sul do País, que no final do verão passado tinham ficado com 
níveis críticos. 

Os regantes estão preocupados com o impacto que a falta de água poderá ter na produção 
alimentar e nas suas consequências sociais, económicas e ambientais e alertam para as 
medidas que deverão ser tomadas urgentemente para as minimizar. 

Há que planear com antecedência e actuar nos locais onde ainda será possível minimizar a 
situação. 

A FENAREG, que reúne 90% do regadio organizado em Portugal, sinaliza a situação extrema 
deste ano e a necessidade de ações que deem resposta efetiva ao problema de falta de água.  

Recentemente foi anunciado pelo Governo uma verba de 3,5 milhões de euros para limpeza 
de sedimentos em 8 barragens e uma ação de alteamento. Este tipo de medidas de carácter 
eminentemente político conta com o apoio do fundo ambiental, que esperemos que não se 
esgote aqui, pois existem prioridades, como o alteamento de mais barragens e aumentar os 
volumes  transferidos de Alqueva, para melhorar a qualidade da água das albufeiras, de forma 
direta, ao mesmo tempo que permite responder à falta de água para os diversos fins.  

A título de exemplo, o investimento anunciado seria o equivalente ao custo de “encher” todas 
as albufeiras dos perímetros confinantes ligadas a Alqueva e para as quais o actual preço de 
Alqueva é incomportável. 

A FENAREG apela para medidas que respondam às prioridades imediatas da falta de água. 
Neste sentido, já foi solicitada, desde Novembro passado, uma audiência ao Senhor Ministro 
da Agricultura onde, entre outros, este será um tema a discutir. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTA PARA OS EDITORES 

FENAREG é uma associação de utilidade pública, sem fins lucrativos, de âmbito nacional, fundada em 2005, que agrupa entidades 
dedicadas à gestão da água para rega, tanto superficial como subterrânea, com o objetivo de unir esforços e vontades na defesa dos seus 
legítimos interesses e na promoção do desenvolvimento sustentável e da competitividade do regadio. Atualmente conta com 28 associados 
que representam mais de 25 mil agricultores regantes e cerca de 135.000 hectares, que significa mais de 90% do regadio organizado, 76% 
do regadio coletivo público e cerca de 20% do regadio nacional. 

Mais informações: FENAREG   Tel.: 962 055 519 / 243 610 355     secretariado@fenareg.pt 


