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O REGADIO NO CONTEXTO  
DA ESTRATÉGIA EUROPA 2020 

Jornada de Estudo e Debate 

13 de Novembro de 2013 - CORUCHE 
Auditório do Observatório do Sobreiro e da Cortiça 

Na atual fase de estabilização da definição das políticas para 
o período 2014-2020, a FENAREG – Federação Nacional de 
Regantes de Portugal está a promover a realização de uma 
Jornada de Estudo e Debate sobre o REGADIO NO 
CONTEXTO DA ESTRATÉGIA EUROPA 2020, que terá 
lugar dia 13 de Novembro de 2013. 

A Jornada pretende enquadrar os seguintes temas:  
- o PDR 2014-2020 e as atuações para reabilitação e 

modernização dos regadios existentes e a criação de 
novos regadios e também os PGRH e; 

- os novos horizontes de ampliação dos regadios 
existentes e criação de novos regadios. 

Esta iniciativa visa contribuir, assim, para os seguintes 
objetivos: 

- favorecer o conhecimento das necessidades dos 
regantes para que sejam tidas em conta no processo de 
definição do PDR 2014-2020, que está decorrer; 

- dar a conhecer os objetivos das ações que o Ministério 
propõe para o próximo quadro comunitário de apoio no 
que concerne à modernização e a reabilitação de 
regadios existentes e à criação de novos regadios e; 

- conhecer práticas de gestão eficiente das redes de 
distribuição de água, combinados com soluções 
energeticamente eficientes. 

www.fenareg.pt 
geral@fenareg.pt           tel. 243 610 355    fax 243 610 359 

Programa 
14:30  Abertura da Jornada  

Pelo Sr. Secretário de Estado da Agricultura,       
Eng.º José Diogo Albuquerque, com apresentação 
das linhas gerais do PDR  
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coruche, 
Francisco Oliveira  

15:10 A importância da modernização e da 
reabilitação do regadio para o 
Desenvolvimento Rural Inteligente 

           e 
Regadio Sustentável e Integrador. 
Orientações para o PDR 2014-2020 
DGADR Sr. Diretor-Geral, Eng.º Pedro Teixeira 

15:50  Debate 

16:10  Pausa para Café 

16:40 Expectativas dos regantes face à 
modernização e reabilitação do regadio e 
criação de novos regadios 
FENAREG Sr. Presidente  Eng.º José Nuncio  

17:00 Os PGRH e os novos horizontes de 
ampliação dos regadios existentes e criação 
de novos regadios 
APA Sra. Administradora da Região Hidrográfica do 
Tejo e Oeste, Eng.ª Manuela Matos 

17:20  Debate 
17:40  Encerramento da Jornada 

Pelo Sr. Secretário de Estado das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural, Eng.º Francisco Gomes da 
Silva com apresentação das razões e efeitos do 
regadio: efeito multiplicador face à actual crise e 
estratégico na adaptação às alterações climáticas 

18:10  Prova de produtos regionais 


