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1 | PROJETO AGIR

A melhoria de eficiência do uso da água e da energia, constitui uma das principais preocupações das
Entidades Gestoras – Associações de Regantes e uma prioridade do PDR2020. O projeto ‘AGIR -
Avaliação da Eficiência do Uso da Água e Energia em Aproveitamentos Hidroagrícolas’
pretende responder a esta necessidade.

O projeto AGIR, financiado pelo programa Grupos Operacionais - Operação - 1.0.1 - do PDR2020, com
início em 2017 e término em janeiro de 2021, decorreu em 3 fases.

O Grupo Operacional é constituído por 12 parceiros:
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Sistema de Avaliação da eficiência 

do uso da áGua e 

da energIa em aproveitamentos       

hidroagRícolas

1 | PROJETO AGIR

- 3 -



A melhoria na eficiência da água-energia é uma prioridade do Programa Nacional de Regadios 2018-
2023 e para os aproveitamentos hidroagrícolas, envolvendo a captação, transporte, distribuição e
utilização de elevados volumes de água.
A evolução para um padrão de utilização mais eficiente da água no regadio tem sido feita em parte
através da criação de sistemas em pressão nos quais o consumo de energia pode ser bastante
significativo. Durante as últimas seis décadas tem-se assistido a uma redução para menos de metade
no uso de água no regadio. Contudo, assistiu-se no mesmo período a um aumento exponencial do
consumo de energia. O consumo de energia no regadio entre a 1960 e 2014 aumentou de 200 kWh/ha
para 1500 kWh/ha (DGADR, 2014) (Figura 1).

Em Portugal a maioria dos Aproveitamentos Hidroagrícolas está em plena exploração há mais de 50
anos, carecendo de reabilitação e modernização para sustentabilidade destas infraestruturas.
Adicionalmente, verifica-se a inexistência de ferramentas para diagnóstico e apoio na tomada de
decisão sobre investimentos que integrem as dimensões de:
• Eficiência hídrica e energética e suas relações;
• Sustentabilidade económica e infraestrutural;
• Qualidade do serviço.

Assim, é fundamental a criação de um sistema para avaliação da eficiência hídrica e energética,
baseado em indicadores de desempenho, para apoio na gestão dos Aproveitamentos Hidroagrícolas e
na definição de políticas públicas. Esse é o objetivo do projeto AGIR.

Figura 1 – Evolução da utilização unitária de água e de energia por hectare
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O objetivo principal é criar um sistema de avaliação de desempenho uniformizado que permita avaliar
a eficiência do uso da água e da energia nas redes primária e secundária (i.e., de transporte e
distribuição) e identificar medidas de melhoria de eficiência nos Aproveitamentos Hidroagrícolas. Este
sistema, constituído por um conjunto de métricas específicas, irá permitir melhorar a eficiência de uso
da água e da energia e apoiar a tomada de decisão planeada e sustentada das Entidades Gestoras.

Para atingir este objetivo, o projeto contempla as seguintes ações principais:
• Caracterização geral dos Aproveitamentos Hidroagrícolas em termos de eficiência hídrica e
energética;
• Desenvolvimento e teste de metodologias para cálculo dos balanços hídrico e energético e de
métricas de avaliação de desempenho específicos para os Aproveitamentos Hidroagrícolas;
• Elaboração da aplicação computacional para cálculo de balanços hídrico e energético e do respetivo
sistema de indicadores de desempenho;
• Estimativa global da eficiência hídrica e energética dos Aproveitamentos Hidroagrícolas
portugueses;
• Estabelecimento de soluções para melhoria da eficiência hídrica e energética em subsectores dos
Aproveitamentos Hidroagrícolas que participam no projeto;
• Integrar o perfil de consumo dos agricultores, permitindo estimar o impacto que as alterações na
eficiência dos sistemas, primários e secundários, possam apresentar em termos de investimentos
nas explorações agrícolas, ao nível da rede terciária;
• Elaboração de guias técnicos com recomendações para implementação da metodologia
desenvolvida.

3 | OBJETIVO E PLANO DE ATIVIDADES
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• Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia - sistema
predominantemente com superfície livre, área beneficiada de 15.892 ha.

• Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas - sistema misto,
área beneficiada de 12.698 ha.

• Associação de Beneficiários da Obra da Vigia - sistema predominantemente
em pressão, área beneficiada de 1.505 ha.

Estes 3 casos piloto, com diferentes sistemas hidráulicos, permitem assegurar que os resultados sejam
posteriormente aplicáveis ao universo nacional, atualmente mais de 50 Entidades Gestoras.

O projeto AGIR contempla 3 casos-piloto, de dimensão, complexidade e disponibilidade de
informação variadas, que dão suporte ao objetivo do projeto AGIR:

3 | OBJETIVO E PLANO DE ATIVIDADES

Os Agricultores são uma peça fundamental para esta avaliação uma vez que são os utilizadores finais
- rede terciária - da água transportada e distribuída nas redes primárias e secundárias dos
Aproveitamentos Hidroagrícolas e que terão um contributo essencial na definição de padrões de
consumo.
A qualidade do serviço disponibilizado na rede primária e secundária dos aproveitamentos será assim
avaliada, podendo ser recomendado aos agricultores quais as soluções de dimensionamento e
gestão mais adequadas para os sistemas de rega, na rede terciária, por forma a beneficiarem das
condições ótimas que lhe são oferecidas pelos Aproveitamentos Hidroagrícolas.
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As atividades do Projeto AGIR encontram-se estabelecidas em três fases, Figura 2:

• A Fase 1 (F1) inclui a caracterização preliminar e o estabelecimento da metodologia para a avaliação
da eficiência do uso da água e da energia, nas redes primárias e secundárias dos Aproveitamentos
Hidroagrícolas e a sua articulação com os perfis e processos metodológicos envolvidos na rede
terciária. Esta fase decorreu durante o 1º ano do projeto.

• A Fase 2 (F2) corresponde à implementação, validação e consolidação das metodologias
desenvolvidas na fase anterior. Esta fase decorreu durante o 2º ano do projeto.

• A Fase 3 (F3) contempla a produção de guias técnicos, ações de demonstração e a disseminação
dos resultados. Esta fase decorreu durante o 3º e último ano do projeto.

Figura 2 - Atividades do projeto AGIR

3 | OBJETIVO E PLANO DE ATIVIDADES
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4 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NO USO DA ÁGUA E DA
ENERGIA

Figura 3 - Principais fases do processo de 
planeamento

Alinhado com os objetivos das entidades gestoras dos Aproveitamentos Hidroagrícolas, o sistema de
avaliação é constituído pelo perfil da entidade gestora, do sistema de transporte e distribuição e por um
conjunto de critérios, métricas e valores de referência aplicáveis a Aproveitamentos Hidroagrícolas, que
permitirá o diagnóstico e apoiar na tomada de decisão para melhoria da eficiência no uso da água e da
energia em Aproveitamentos Hidroagrícolas. Para diagnóstico das principais ineficiências e definição de
métricas do sistema de avaliação, desenvolveu-se neste projeto uma abordagem para cálculo do balanço
hídrico e energético.

O projeto AGIR baseia-se no know-how adquirido nas entidades gestoras de abastecimento urbano de
água no desenvolvimento de Planos de Gestão de Perdas de Água e de Energia, através do projeto
colaborativo iPerdas - Iniciativa Nacional para a Gestão Eficiente de Perdas, liderado pelo LNEC.

A metodologia adotada neste projeto para a realização do balanço hídrico e cálculo de indicadores de
desempenho de perdas de água teve em conta os princípios e recomendações da International Water
Association e da ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (Alegre et al., 2000;
Alegre et al., 2004; Alegre et al., 2005).

Apresenta-se, na Figura 3, as principais fases do planeamento para avaliação do desempenho nos
Aproveitamentos Hidroagrícolas.

- 8 -



5 | PERFIL DA ENTIDADE GESTORA

VARIÁVEIS E INDICADORES DE 
CONTEXTO DESCRIÇÃO

Identificação da entidade gestora (-) Designação oficial completa e endereço da sede da entidade gestora

Natureza da entidade gestora (-) Natureza da entidade gestora de acordo com o regime jurídico dos aproveitamentos
hidroagrícolas

Período de vigência do contrato de concessão (-) Ano inicial e final do período abrangido pelo contrato de concessão do aproveitamento

Beneficiários agrícolas (nº)
Número total de proprietários e rendeiros agrícolas na área de intervenção da entidade 
gestora e para os quais a infraestrutura de transporte e distribuição se encontra em 
funcionamento 

Beneficiários não agrícolas (nº)
Número total de beneficiários não agrícolas na área de intervenção da entidade gestora 
e para os quais as infraestruturas de transporte e distribuição se encontram em 
funcionamento 

Associados da entidade gestora (nº) Número total de associados da entidade gestora 

Total de regantes (nº) Número total de utilizadores com inscrição para rega no ano em análise. Inclui regantes 
beneficiários e regantes a título precário 

Recursos humanos (nº) Total de trabalhadores da entidade gestora afetos ao abastecimento de água 

Volume total faturado (m3/ano)

Volume total de água faturado pela entidade gestora no ano em análise (inclui o volume 
faturado a beneficiários agrícolas, não agrícolas e a regantes a título precário que 
captam das albufeiras ou linhas-de-água, sob a responsabilidade da entidade gestora, 
ou da rede de transporte e de distribuição de água do aproveitamento hidroagrícola) 

Volume médio faturado para rega (m3/regante/ano) Volume total de água faturado para rega a dividir pelo número total de regantes 

Água faturada a regantes a título precário (%) Percentagem da água que é faturada a regantes a título precário que captam a partir 
das albufeiras, linhas-de-água ou da rede de transporte e distribuição de água 

Área média regada [ha/(regante.ano)] Área total regada, incluindo a área regada dentro e fora da área beneficiada, a dividir 
pelo número total de regantes 

Gastos com energia (%) Percentagem dos gastos operacionais da entidade gestora que são devidos a gastos 
com energia consumida para operação do sistema de abastecimento de água 

Produção própria de energia (%) Percentagem da energia produzida internamente nas instalações da entidade gestora 
relativamente à energia consumida para operação do sistema de abastecimento de água

A entidade gestora é caracterizada segundo um conjunto de aspetos que a definem de forma sumária e
univocamente. Para além da sua identificação, inclui informação sobre a natureza da entidade gestora,
o período de vigência do contrato de concessão, os utilizadores do sistema, os recursos humanos e os
volumes faturados.

Quadro 1 – Variáveis e indicadores de contexto do perfil da entidade gestora, a calcular no ano em análise
- 9-



6 | PERFIL DO SISTEMA

Quadro 2 - Variáveis e indicadores de contexto do perfil do sistema, a calcular no ano em análise

O projeto refere-se ao sistema constituído pelas infraestruturas de transporte e distribuição de água, que
compreende a rede de canais e de condutas desde as tomadas de água em albufeiras, linhas de água ou
aquíferos, até às tomadas de água nas parcelas.

VARIÁVEIS E INDICADORES DE CONTEXTO DESCRIÇÃO
Período de vigência do título de utilização do domínio público
hídrico (-)

Ano inicial e final do período abrangido pelo contrato de concessão relativo
aos recursos hídricos, quando aplicável

Volume licenciado para captação (m3/ano) Volume total de água para captação com licença de utilização de recursos
hídricos

Região geográfica (-) Unidade(s) Territorial (ais) (NUT III) em que se insere o aproveitamento
hidroagrícola

Região hidrográfica (-) Região hidrográfica, em que se insere o aproveitamento hidroagrícola de
acordo com a Lei da Água (Lei nº58/2005 de 29 de Dezembro) em vigor

Região climática (-)
Região climática em que se insere o aproveitamento hidroagrícola, de
acordo com as regiões climáticas estabelecidas na ação 7.5 - Uso eficiente
da água (Portaria n.º 50/2015)

Ano de início de exploração do aproveitamento hidroagrícola (-) Ano em que se iniciou a distribuição de água aos regantes

Captações de água superficial a partir de albufeira (nº) Número de captações de água superficial em albufeira que abastecem o
aproveitamento hidroagrícola

Captações de água superficial a partir de linha de água (nº) Número de captações de água superficial a partir de linha de água que
abastecem o aproveitamento hidroagrícola

Captações de água subterrânea (nº) Número de captações de água subterrânea que abastecem o
aproveitamento hidroagrícola

Instalações elevatórias (nº) Número de instalações elevatórias sob a responsabilidade da entidade
gestora

Reservatórios de compensação e controlo (nº) Número de reservatórios de compensação e controlo sob a
responsabilidade da entidade gestora

Rede de transporte e distribuição de água em canal (km) Comprimento total da rede de transporte e distribuição em canal

Rede de transporte e distribuição de água em conduta (km) Comprimento total da rede de transporte e distribuição em conduta

Área beneficiada (ha) Área equipada com infraestrutura para transporte e distribuição de água

Período da campanha de rega (-)
Data inicial e data final em que o aproveitamento hidroagrícola iniciou e
terminou o serviço de abastecimento de água aos regantes na área
beneficiada

Duração da campanha de rega (dias) Duração obtida com base nas datas inicial e final de rega

Tomadas de rega com contador (%) Número de tomadas de água sob a responsabilidade da entidade gestora 
com equipamento instalado para medição do volume de água entregue

Carência anual de regadio (%)
Diferença entre a evapotranspiração de referência média e a precipitação
média relativamente à evapotranspiração de referência média, na área
geográfica em que insere o aproveitamento hidroagrícola e no período de
análise

Potencial de uso de água para reutilização [m3/(ha.ano)]
Volume de água disponível para reutilização produzida em ETAR próxima
do aproveitamento hidroagrícola por área beneficiada abrangida no ano em
análise
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O balanço hídrico (Figuras 4 e 5 e Quadro 3) é um instrumento essencial ao cálculo das métricas de

desempenho para apoio na gestão dos Aproveitamentos Hidroagrícolas, assim como, para o cálculo do

balanço energético (Figuras 6 e 7 e Quadro 4), também desenvolvido neste projeto.

Figura 4 - Componentes de água entrada no sistema alvo de análise de eficiência no uso da água e da energia 

num aproveitamento hidroagrícola 

Fronteira do sistema – delimitação das infraestruturas

geridas pela EG, através da qual há fluxos de água de entrada

ou de saída, aplicando-se o balanço hídrico.

Período de análise – período em que o AH esteve em serviço,

durante a campanha de rega, e que constitui a duração a

considerar no cálculo dos balanços hídrico e energético.

Regante – pessoa coletiva ou individual que utiliza água para

rega, podendo ser beneficiário ou não (a título precário) do AH.

Regante a título precário - os utilizadores da água do

aproveitamento hidroagrícola, para rega, fora da área

beneficiada.

7 | ABORDAGEM PARA CÁLCULO DOS BALANÇOS HÍDRICO E ENERGÉTICO

7.1 | BALANÇO HÍDRICO
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Figura 5 - Componentes das perdas de água no sistema alvo de análise de eficiência no uso da água e da 
energia num aproveitamento hidroagrícola 

Componentes de perdas de água:

Perdas reais (físicas) – Fugas em condutas, repassos em
canais e reservatórios de compensação e controlo e
descargas de segurança e operação em canais e
reservatórios de compensação e controlo.

Perdas aparentes – Usos não autorizados, erros de
medição, aquisição, transmissão e tratamento dos dados e
erros de estimativa do consumo não medido.

Perdas por evaporação – Na rede primária e secundária
em canal e nos reservatórios de compensação e controlo.

7 | ABORDAGEM PARA CÁLCULO DOS BALANÇOS HÍDRICO E ENERGÉTICO

7.1 | BALANÇO HÍDRICO
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PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULO DO BALANÇO HÍDRICO **
1. Calcular o volume de água entrada.
2. Determinar o consumo autorizado faturado (medido e não medido).
3. Calcular o volume de água não faturado, subtraindo a água faturada à água entrada no sistema.
4. Calcular o consumo autorizado não faturado (medido e não medido).
5. Obter o consumo autorizado, somando o consumo autorizado faturado e não faturado.
6. Calcular as perdas de água, subtraindo o consumo autorizado à água entrada.
7. Estimar as perdas por evaporação.
8. Avaliar as perdas aparentes.
9. Calcular as perdas reais, subtraindo perdas por evaporação e perdas aparentes às perdas de

água.
10.Avaliar as componentes de perdas reais pelos melhores métodos disponíveis, somá-las e

comparar com o resultados obtido em 9.

Quadro 3 - Balanço hídrico 

7 | ABORDAGEM PARA CÁLCULO DOS BALANÇOS HÍDRICO E ENERGÉTICO

(*) Componentes ou parcelas inovadoras face ao balanço hídrico definido para os sistemas urbanos (Lambert e Hirner, 2000; Alegre et al. 2006).
(**) Publicações (Loureiro et al., 2018; Cunha, et al. 2019)

Água captada 
 

Água entrada no 
Sistema corrigida 

dos erros 
sistemáticos  

(*) 

Consumo 
autorizado 

Consumo 
autorizado 
faturado 

Consumo faturado medido Água 
faturada  Consumo faturado não medido 

Água importada 
 Consumo 

autorizado não 
faturado 

Consumo não faturado medido 

Água não 
faturada 

 Consumo não faturado não medido (*) 
Água entrada por 
precipitação em 

canais e 
reservatórios 

 

Perdas de 
água 

Perdas por 
evaporação 

Perdas por evaporação em canais (*) 

 Perdas por evaporação em reservatórios de 
compensação e controlo (*) 

Água entrada por 
afluências a 

reservatórios de 
compensação e 

controlo 

 
Perdas 

aparentes 

Usos não autorizados 
 Erros de medição 
 Erros na estimativa do consumo não medido 

 Erros na aquisição, transmissão e tratamento 
dos dados 

Contribuição de 
reservatórios de 
compensação e 

controlo 

 

Perdas reais 

Fugas em condutas 
 Repassos em canais (*) 
 Descargas em canais (*) 

 Repassos em reservatórios de compensação e 
controlo 

 Descargas em reservatórios de compensação e 
controlo 
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7.1.1 | RESULTADOS DO CÁLCULO DO BALANÇO HÍDRICO

Os resultados finais do balanço hídrico indicam que a água não faturada (i.e., consumo autorizados não
faturados, perdas por evaporação, perdas aparentes, perdas reais) é muito variável entre os três
Aproveitamentos Hidroagrícolas.

As perdas reais representam a maior proporção da água não faturada nos três
Aproveitamentos Hidroagrícolas, sendo as perdas por descargas uma das componentes mais relevantes
nos Aproveitamentos exclusivamente por gravidade. No caso do Aproveitamento Hidroagrícola
exclusivamente em pressão, para além das perdas reais, as perdas aparentes, devidas a erros de
medição, são bastante relevantes em termos de água não faturada. As perdas por evaporação nos
sistema em gravidade e misto são reduzidas face às restantes componentes de perdas.

Estes resultados sugerem a importância de investir na reabilitação das infraestruturas existentes,
para além de evidenciarem a necessidade de um melhor controlo operacional das perdas físicas.

Evidenciam também a necessidade de conhecer melhor os erros de medição e de melhorar os
procedimentos de recolha de dados (e.g., descargas ao longo do Aproveitamentos Hidroagrícolas,
intervenções de manutenção e de reparação).
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Energia potencial gravítica – Energia associada ao volume de água entrada no sistema;
Energia de pressão para bombeamento – Energia consumida pelos grupos eletrobomba
instalados no sistema;
Energia mínima requerida – Energia mínima necessária para assegurar o consumo autorizado nas
tomadas diretas e bocas de rega;

7 | ABORDAGEM PARA CÁLCULO DOS BALANÇOS HÍDRICO E ENERGÉTICO

Uma vez obtido o balanço hídrico, os volumes estimados são utilizados para calcular as
componentes do balanço energético: energia total para garantir o fornecimento de água, energia
mínima fornecida ao sistema para assegurar o consumo, energia dissipada (i.e., devida a perdas de
água, ineficiência de bombas e turbinas, perdas de carga em canais, condutas, comportas e válvulas),
assim como a energia recuperada ao longo do Aproveitamento Hidroagrícola. No balanço
energético, todas as componentes são calculadas relativamente a uma dada cota de referência.

7.2 | BALANÇO ENERGÉTICO

Figura 6 - Componentes de energia fornecida ao sistema alvo de análise de eficiência no uso da água e da energia 
num aproveitamento hidroagrícola 
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Energia dissipada associada a consumo - energia
associada ao consumo autorizado que é dissipada por
perdas de carga contínuas, localizadas, ineficiências em
bombas e turbinas e energia excedente nas tomadas de
água face à energia mínima requerida.

Energia dissipada associada a perdas de água -
energia que é dissipada pela ocorrência de perdas de água
na rede e pelas perdas de carga contínuas e localizadas,
ineficiências em bombas e turbinas e energia recuperada,
devidas a perdas de água.
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7.2 | BALANÇO ENERGÉTICO

Figura 7 - Componentes de energia associada a perdas de água no sistema alvo de análise de eficiência no 
uso da água e da energia num aproveitamento hidroagrícola
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PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULO DO BALANÇO ENERGÉTICO**
1. Calcular a energia fornecida ao sistema.

2. Estimar a energia associada a consumo e a perdas de água, por proporção entre consumo
autorizado e perdas de água, obtidos pelo balanço hídrico.

3. Calcular a energia mínima requerida do sistema.

4. Calcular a energia dissipada nas bombas e obter, por proporção entre consumo e perdas dado
pelo balanço, a energia dissipada em bombas devido a consumo e a perdas.

5. Caso existam turbinas no sistema estimar, por proporção entre consumo autorizado e perdas de
água obtidos pelo balanço hídrico, a energia recuperada e dissipada em turbinadas devido a
consumo e a perdas.

6. Calcular a energia dissipada na rede (traçado e operação) pela diferença entre a energia
associada a consumo autorizado e as respetivas componentes de energia mínima requerida, de
energia dissipada em bombas, turbinas e de energia recuperada.

7. Calcular a energia associada a perdas de água sem incluir energia recuperada pela diferença
entre a energia associada a perdas de água e a energia recuperada associada a perdas de água.

Quadro 4 - Balanço energético 

7 | ABORDAGEM PARA CÁLCULO DOS BALANÇOS HÍDRICO E ENERGÉTICO

(**) Cunha, H., Mamade, H., Loureiro, D., Sousa, G. Covas (2019)
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7.2.1 | RESULTADOS DO CÁLCULO DO BALANÇO ENERGÉTICO

Os resultados finais do balanço energético permitiram quantificar, para além da energia mínima
necessária para assegurar o consumo autorizado, as ineficiências associadas às instalações
elevatórias, a energia dissipada devida a perdas de água, dissipada na rede e a energia recuperada.

No sistema em gravidade a energia mínima tem um peso significativamente inferior na energia
fornecida, relativamente ao sistema misto e em pressão. Destaca-se neste sistema o impacto positivo
que a recuperação de energia tem no aproveitamento deste excesso de energia.

Decorrente da relação entre o balanço hídrico e o balanço energético, o peso da energia dissipada
devida a perdas de água nestes sistemas é também bastante significativo. Assim, medidas para
gestão de perdas de água terão um impacto direto muito significativo na energia que é fornecida
ao sistema.

Relativamente às ineficiências das instalações elevatórias, componente tradicionalmente avaliada na
eficiência do uso da energia, os resultados globais indicam valores de eficiência bons ou aceitáveis.
Verifica-se também que é possível quantificar outras origens de ineficiência relevantes, para além dos
equipamentos de bombagem.

- 18 -
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Quadro 5 – Objetivos do sistema de avaliação

Objetivo 1 - Sustentabilidade da prestação do serviço
A avaliar de acordo com critérios de sustentabilidade económico-financeira, sustentabilidade 
infraestrutural, sustentabilidade operacional e de manutenção.

Objetivo 2 - Sustentabilidade no uso da água e energia
A avaliar de acordo com critérios de eficiência no uso de energia e uso da água na rede de 
transporte e distribuição de água dos aproveitamentos hidroagrícolas.

Objetivo 3 - Adequação do serviço prestado aos utilizadores
A avaliar de acordo com critérios de acessibilidade e de qualidade do serviço.

8 | OBJETIVOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO
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OBJETIVOS CRITÉRIOS MÉTRICAS

1. Sustentabilidade 
da prestação do 
serviço

1.1 Sustentabilidade 
económico-financeira

AH01 – Cobertura de gastos totais (%)
AH02 – Adesão ao serviço na área beneficiada (%)
AH03 – Adesão total (%)
AH04 – Água não faturada (%)

1.2 Sustentabilidade 
infraestrutural

AH05 – Índice de valor da rede (-)
AH06 – Índice de valor das instalações elevatórias (-)
AH07 – Avarias na rede [n.º/(100 km.ano)]
AH08 – Reabilitação da rede (%/ano)
AH09 – Perdas por repasso em canais [l/(m2.ano)]
AH10 – Perdas por fugas em condutas [m3/(km.dia)]

1.3 Sustentabilidade 
operacional e de 
manutenção

AH11 – Perdas de água em descargas (%)
AH12 – Avarias em órgãos de medição, controlo e limpeza [n.º/(100 km.ano)]
AH13 – Avarias em instalações elevatórias [n.º/(instalação elevatória.ano)] 

2. Sustentabilidade 
no uso da água e 
da energia

2.1 Eficiência no uso 
da água AH14 – Eficiência na utilização dos recursos hídricos (%)

2.2 Eficiência no uso 
da energia

AH15 – Eficiência energética das instalações elevatórias (%)
AH16 – Energia fornecida em excesso por volume de consumo autorizado (kWh/m3) 

3. Adequação do 
serviço prestado 
aos regantes

3.1 Acessibilidade do 
serviço

AH17 – Capacidade própria de fornecimento de água (-)
AH18 – Encargo com água (%) 

3.2 Qualidade do 
serviço

AH19 – Falhas no serviço [n.º/(1000 tomadas.ano)]
AH20 – Área beneficiada com serviço de abastecimento de água imediato (%) 

A existência de um sistema de avaliação para apoio à gestão de perdas de água e de ineficiências
energéticas em Aproveitamentos Hidroagrícolas possibilita um diagnóstico sistémico e sistemático e
uma tomada de decisão mais fundamentada, atendendo ao seu impacto em múltiplas dimensões,
como seja a económica, infraestrutural, ambiental e qualidade do serviço.
Para além de permitir avaliar globalmente um sistema e de identificar setores prioritários de intervenção,
permite avaliar o impacto da implementação de medidas de melhoria ao longo do tempo num dado
Aproveitamento Hidroagrícola e a comparação entre diferentes Aproveitamentos.
Orientado por objetivos da entidade gestora para um uso mais eficiente da água e da energia, o
sistema de avaliação é composto por critérios, métricas de desempenho e valores de referência.

Quadro 6 – Matriz do sistema de avaliação

9 | MATRIZ DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO
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NOME DO INDICADOR DEFINIÇÃO ESCALA DE REFERÊNCIA
AH01 – Cobertura de gastos totais (%) Rácio entre os rendimentos tarifários, outros rendimentos e

subsídios ao investimento e os gastos totais ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH02 – Adesão ao serviço na área beneficiada (%)
Percentagem da área beneficiada que efetivamente utilizou o
serviço de abastecimento de água durante a campanha de
rega

● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH03 – Adesão total (%) Rácio entre a área regada total durante a campanha de rega
e a área beneficiada ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH04 – Água não faturada (%) Percentagem da água entrada que não foi faturada durante a
campanha de rega e no ano em análise. ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH05 – Índice de valor da rede (-) Rácio entre o valor atual da rede e o respetivo valor de
substituição no ano em análise. ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH06 – Índice de valor das instalações elevatórias (-) Rácio entre o valor atual das instalações elevatórias e o
respetivo valor de substituição no ano em análise. ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH07 – Avarias na rede [n.º/(100 km.ano)] Número de avarias em canais e condutas por 100 km de rede
no ano em análise. ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH08 – Reabilitação da rede (%/ano)
Percentagem média anual de canais e condutas que foram
reabilitados nos últimos 5 anos relativamente ao ano em
análise.

● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH09 – Perdas por repasso em canais [l/(m2.ano)] Volume de perdas reais devido a repassos por unidade de
área molhada de canal. ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH10 – Perdas por fugas em condutas [m3/(km.dia)]
Volume de perdas reais devido a fugas em condutas por
unidade de comprimento de conduta. Este volume de perdas
reais deve incluir também o volume de perdas reais devido a
roturas.

● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH11 – Perdas de água em descargas (%) Percentagem de água entrada que é devido a perdas reais por
descargas em canais e reservatórios. ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH12 – Avarias em órgãos de medição, controlo e limpeza 
[n.º/(100 km.ano)]

Número de avarias em órgãos de medição, controlo e limpeza
por 100 km rede de canais e condutas. ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH13 – Avarias em instalações elevatórias [n.º/(instalação 
elevatória.ano)] 

Número de avarias nos grupos eletrobomba, circuitos
hidráulicos e instalações elétricas por instalação elevatória. ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH14 – Eficiência na utilização dos recursos hídricos (%) Percentagem da água entrada que foi utilizada no sistema. ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH15 – Eficiência energética das instalações elevatórias (%) Fração de energia fornecida às instalações elevatórias que foi
utilizada para bombeamento. ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH16 – Energia fornecida em excesso por volume de 
consumo autorizado (kWh/m3) 

Rácio entre a energia fornecida em excesso (gravítica e de
bombeamento) e o volume de consumo autorizado entregue
aos regantes.

● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH17 – Capacidade própria de fornecimento de água (-) Rácio entre o volume de água de origens próprias para
abastecimento e o consumo autorizado. ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH18 – Encargo com água (%) 
Encargo com o fornecimento de água relativamente ao
rendimento disponível para o pagamento do serviço de
fornecimento de água.

● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH19 – Falhas no serviço [n.º/(1000 tomadas.ano)] Número de interrupções no serviço com duração superior a 1
dia por 1000 tomadas de água. ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

AH20 – Área beneficiada com serviço de abastecimento de 
água imediato (%) 

Percentagem da área beneficiada que não necessita de
antecipar o pedido de fornecimento de água. ● Bom ● Mediano ● Insatisfatório

Quadro 7 – Definição dos indicadores do sistema de avaliação, a calcular no ano em análise.

9 | MATRIZ DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO
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10 | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA NA REDE TERCIÁRIA

Os agricultores são uma peça fundamental na avaliação do aproveitamento hidroagrícola dado que

são os seus utilizadores finais e definem o padrão de uso de água e consumo de energia.

No projeto AGIR definiu-se uma metodologia simples com o objetivo do apoio à tomada de decisão na

instalação e gestão de sistemas de rega sob pressão, pela avaliação das perdas de água através da

Eficiência de Aplicação ao nível da exploração agrícola.

Esta eficiência de aplicação depende de um conjunto de variáveis como: 

• Tipo e características da rega (dotação, taxa de aplicação);

• Características do terreno (solo, declive e coberto vegetal);

• Fatores meteorológicos (velocidade do vento e temperatura)

Figura 8 – Metodologia para avaliação da eficiência da aplicação na rega sob pressão.
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11 | APLICAÇÃO COMPUTACIONAL AGIR

A aplicação computacional permite o cálculo sistemático dos balanços hídrico e energético e do
sistema de avaliação de desempenho desenvolvido no âmbito do projeto AGIR.

1. Homepage da aplicação 2. Criar conta

3. Inserção dos dados relativos a trechos 
de um canal

Figura 9 - Esquema exemplificativo da utilização da aplicação computacional.

4. Informação visual e dinâmica relativa à 
introdução de dados para calculo do Balanço Hídrico
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12 | LINHAS ORIENTADORAS PARA A MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO
USO DA ÁGUA E DA ENERGIA

Durante a fase final do projeto, foram identificadas medidas e/ou ações de melhoria de eficiência no
uso da água e da energia em sistemas de abastecimento de água dos aproveitamentos
hidroagrícolas. Estas medidas foram classificadas em infraestruturais, que incluem intervenções
de construção ou reabilitação e em não infraestruturais que incluem manutenção, operação e
outras medidas.

Quadro 8 – Exemplos de medidas infraestruturais para melhoria de eficiência no uso da água e da energia e 
potencial de aplicação nas entidades gestoras de aproveitamentos hidroagrícolas participantes no projeto AGIR 
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Medidas Infraestruturais

• Reabilitação faseada de canais e condutas;

• Reforço da capacidade de armazenamento através de reservatórios de compensação e controlo;

• Ligação de descargas terminais em canal a reservatórios de compensação e controlo;

• Setorização da rede;

• Instalação de válvulas redutoras de pressão (ou de equipamentos que permitam a redução de pressão
e simultaneamente a produção de energia);

• Instalação de grupos hidropressores para fornecimento de energia adicional a setores específicos
localizados a cotas mais elevadas;

• Instalação de turbinas;

• Substituição de grupos eletrobombas e/ou turbinas envelhecidas e com baixa eficiência.



12 | LINHAS ORIENTADORAS PARA A MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO
USO DA ÁGUA E DA ENERGIA

Quadro 9 – Exemplos de medidas não infraestruturais para melhoria de eficiência no uso da água e da energia e 

potencial de aplicação nas entidades gestoras de aproveitamentos hidroagrícolas participantes no projeto AGIR 

- 25-

Medidas Não Infraestruturais

Medidas de operação e manutenção
• Manutenção periódica de canais, condutas, órgãos de medição e controlo e de instalações elevatórias e

turbinas;

• Auditorias energéticas em instalações elevatórias com maior consumo de energia;

• Auditorias energéticas em turbinas;

• Verificação periódica de caudalímetros para medição dos volumes de água entrado no sistema ou

subsistemas;

• Verificação periódica de contadores, hidrómetros, módulos Neyrpic instalados ao longo do sistema ou

utilizados para faturação aos utilizadores;

• Realização periódica de ensaios (em campo ou em laboratório) dos equipamentos de medição utilizados para

faturação aos utilizadores para estimativa do erro de medição.

• Operação dos grupos eletrobomba no ponto ótimo de funcionamento;

• Instalação de variadores de velocidade;

• Substituição de contadores, hidrómetros, módulos Neyrpic envelhecidos e com volume faturado elevado.

• Instalação ou melhoria no funcionamento de sistemas de telegestão para melhor controlo operacional;

• Instalação de equipamento para medição do volume de água na entrada do sistema e para transferência de

água entre subsistemas;

• Instalação de equipamento para medição e controlo do volume de perdas de água por descargas em canais

Outras medidas
• Registo sistemático das avarias e das respetivas intervenções de reparação;

• Atualização permanente do cadastro;

• Avaliação sistemática da condição dos ativos inspecionáveis para priorização da substituição.



13 | APRECIAÇÃO GLOBAL DA 3ª E ÚLTIMA FASE

Durante a 3.ª e última fase do projeto, foi possível fazer o diagnóstico setorial para identificar
subsistemas prioritários de intervenção; alargar a aplicação computacional ao cálculo do balanço
energético e produzir guias que constituam linhas orientadoras para utilização do sistema de
avaliação proposto.
Os resultados demonstram a importância de investir na reabilitação das infraestruturas existentes, na
manutenção dos equipamentos de medição, além da necessidade de melhorar o controlo
operacional da rede para uma gestão mais eficiente no binómio água-energia.
O sistema de avaliação e as ferramentas de apoio desenvolvidas contribuíram para um conhecimento
mais sistémico (do sistema até ao equipamento), sistematizado e transparente sobre os problemas e
soluções de melhoria, estando prontos para serem aplicados noutros casos.
A experiência adquirida, as boas práticas adotadas e a capacitação adquirida vão permitir acelerar a
implementação das medidas de melhoria e podem ser úteis para diagnóstico, planeamento e
monitorização de medidas em cada Entidade Gestora ou para apoio a políticas públicas.
Ao nível da rede terciária (i.e., exploração agrícola), a realização de uma avaliação qualitativa da
eficiência de aplicação de água de sistemas de rega sob pressão, alinhada com questões técnicas,
ambientais e económicas serão fundamentais para o processo de tomada de decisão.
O projeto AGIR contribuirá para a sustentabilidade dos sistemas hidroagrícolas e
consequentemente, das explorações agrícolas.
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Finalistas Prémio
Inovação CA

A parceria do Grupo Operacional apostou ao longo do projeto na ampla disseminação dos objetivos e 
do trabalho desenvolvido. 

VIII Congresso Nacional de Rega 
e Drenagem 

27 Novembro de 2020
13th International Conference On 

Information Systems 2020
03 de Abril de 2020

Workshop 2.ª fase
29 Outubro 2019

Agricultural Water Management

20 Agosto 2019

Publicação
“A comprehensive water
balance methodology for 

collective irrigation systems”

15º Congresso da Água
23 Março de 2021
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https://www.facebook.com/190115731570775/videos/702378373477038/?t=4


15 | ARTIGOS E DISSERTAÇÕES
A parceria do Grupo Operacional apostou ao longo do projeto na ampla publicação do trabalho
desenvolvido, nos meios científicos.

• Moreira M., Mourato S., Rodrigues C., Silva S., Guimarães R., Chibeles C. (2021) - Building a Digital Twin for the
Management of Pressurised Collective Irrigation Systems. In: da Costa Sanches Galvão J.R. et al. (eds)
Proceedings of the 1st International Conference on Water Energy Food and Sustainability. ICoWEFS 2021.
Springer, Cham.

• Arranja, C., Cordeiro, D., Loureiro, Da., Alegre, H., Moreira, M., Rijo, M., Carriço, N., Felicíssimo, D., Brito da Luz,
P., Santos, M., Chibeles, C., Sousa, G., Matos, M., (2020) - Abordagem Para Avaliação Da Eficiência No Uso Da
água E Da Energia Em Aproveitamentos Hidroagrícola. Artigo submetido em 2020 para o 15º Comngresso da
Água da APRH, a realizar em Março de 2021

• Antunes, A., Felicíssimo, D., Ferreira, B., Carriço, N. (2020) - Assessment platform of water and energy efficiency
in collective irrigation systems. Artigo publicado para o 13th International Conference on Information Systems
2020.

• Loureiro, D., Alegre, H., Moreira, M., Chibeles, C., Sousa, G., Matos, M., Cordeiro, D., Arranja, C. (2020) -
Proposta de sistema de avaliação do desempenho no uso da água e de energia em aproveitamentos
hidroagrícolas. Artigo publicado para o VIII Congresso Nacional de Rega e Drenagem.

• Felicíssimo, D., Antunes, A., Brito da Luz, P., Carriço, N. (2020) - Metodologia para a avaliação do desempenho de
sistemas de rega sob pressão. Artigo publicado para o VIII Congresso Nacional de Rega e Drenagem.

• Rodrigues, C. M., Moreira, M., Guimarães, R. C., and Potes, M. (2020) - Reservoir evaporation in a Mediterranean
climate: comparing direct methods in Alqueva Reservoir, Portugal, Hydrol. Earth Syst. Sci., 24, 5973–5984.

• Carriço, Nelson (2020) - Gestão Eficiente e Sustentável da Água - Exemplos na Gestão Inteligente dos Recursos
Hídricos, Revista INTELCITIES, edição nº04, Agosto de 2020.

• Cunha, H., Loureiro, D., Sousa, G., Covas, D., Alegre, H. (2019) - A comprehensive water balance methodology
for collective irrigation systems, Agricultural Water Management, 223 (20).

• Cunha, H., Mamade, A., Loureiro, D., Sousa, G., Alegre, H., Covas, D. (2019) Abordagem para o balanço
energético em aproveitamentos hidroagrícolas, Revista Recursos Hídricos, Vol. 40, N.º 2, 9-17.

• Moreira, M., (2019) - Water and Energy Nexus in Public Collective Irrigation Systems: A Step Forward to Climate
Change Mitigation and Adaptation Story. 4th European Climate Change Adaptation Conference, Lisbon, Portugal.
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No âmbito do projeto AGIR, foram desenvolvidas as seguintes dissertações:
• Henrique Cunha, Balanços hídrico e energético em aproveitamentos hidroagrícolas - Uma nova abordagem para
sistemas mistos, Mestrado integrado em Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa.

• Eriksson Augusto Alves Fernandes, Avaliação da eficiência hídrica energética em aproveitamentos hidroagrícolas -
contributo para o diagnóstico setorial e estudo de alternativas de intervenção, Mestrado integrado em Engenharia
do Ambiente, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-75315-3_83
https://www.aprh.pt/congressoagua2021/docs/15ca_28.pdf
http://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/31964
http://www.cotr.pt/docs/VIIICNRD/VIIICNRD_zoom_ficheiros/Resumos/18_Resumo.pdf
http://www.cotr.pt/docs/VIIICNRD/VIIICNRD_zoom_ficheiros/Resumos/P12_Resumo.pdf
https://doi.org/10.5194/hess-24-5973-2020
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.05.044
http://doi.org/10.5894/rh40n2-cti1
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/844820067125593/Tese_Final_vFenix.pdf
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/cursos/meambi/dissertacao/846778572212884


16 | PUBLICAÇÕES DO PROJETO

Documentos técnicos de divulgação dos resultados obtidos em cada fase do projeto, publicados
anteriormente ao presente documento.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE SUPORTE ÀS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO 
2.ª FASE DO PROJETO

Documento técnico de divulgação dos resultados do
segundo ano do projeto, produzido durante o ano 2019
(Consultar aqui), segunda fase do projeto. Trabalho
apresentado no segundo workshop do projeto, realizado
a 29 de Outubro do mesmo ano.

Documento técnico de divulgação do projeto, produzido
durante o ano de 2018 (Consultar aqui), primeira fase do
projeto. Trabalho apresentado no primeiro workshop do
projeto, realizado a 3 de Outubro do mesmo ano.
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http://www.fenareg.pt/wp-content/uploads/Folheto%20Tecnico_AGIR_DC_Fase_2.pdf
http://www.fenareg.pt/wp-content/uploads/AGIR_WS1-folheto_tecnico.pdf
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Durante o projeto, foram desenvolvidos e publicados os seguintes documentos:

• Guia Técnico de Avaliação da Eficiência do Uso da Água e da Energia em Aproveitamentos
Hidroagrícolas, destina-se a todas as entidades gestoras de aproveitamentos hidroagrícolas
nacionais (i.e., Associações de Beneficiários e Regantes e Juntas de Agricultores), podendo também
ser aplicado internacionalmente. Este documento, contém as ferramentas que permitirão orientar os
técnicos para a realização de uma avaliação sistemática e sistémica da eficiência do uso da água e
da energia do sistema de abastecimento de água dos aproveitamentos hidroagrícolas.

• Guia Técnico com Orientações sobre Práticas de Regadio na Exploração Agrícola, destina-se
a todos os regantes nacionais (i.e., agricultores) e contém uma metodologia que os orientará na
realização de uma avaliação qualitativa da eficiência de aplicação de água de sistemas de rega sob
pressão, ao nível da rede terciária (i.e., exploração agrícola).

• Relatório Interno que aplica a metodologia proposta no guia sobre “Avaliação da eficiência no
uso da água e da energia em aproveitamentos hidroagrícolas” em três aproveitamentos
hidroagrícolas distintos entre si, em termos de dimensão, do tipo de infraestruturas que integram e
do tipo de serviço prestado.

 

 

 

 

 
GUIA TÉCNICO 

 
 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO  
USO DA ÁGUA E DA ENERGIA EM APROVEITAMENTOS 

HIDROAGRÍCOLAS 
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