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FENAREG participa em Conferência Europeia para acelerar Inovação na 
gestão da Água 

 
A FENAREG participa na 5ª Conferência Europeia sobre Inovação na Água (EU Water 
Innovation Conference 2019), que começou hoje, 11 de Dezembro, em Saragoça, 
Espanha, e decorre até sexta-feira, dia 13. 
Esta conferência, organizada pela Comissão Europeia, visa alertar sobre a 
necessidade e a urgência de melhorar a gestão da água na União Europeia, face aos 
impactos das alterações climáticas, e contribuir para acelerar a Inovação no setor da 
água, promovendo o intercâmbio das melhores práticas e abordagens inovadoras, a 
nível técnico, de governança e de políticas públicas.  

Agricultura 4.0 na gestão sustentável da água 
A Irrigants d’Europe, associação europeia presidida pela FENAREG, organizou hoje 
uma sessão paralela no âmbito da conferência para debater o papel da Agricultura 4.0 
na gestão sustentável da água. Os principais temas tratados foram a rega de precisão, 
a utilização de águas residuais tratadas na agricultura e o uso de drones e inteligência 
artificial na monitorização da distribuição da água à agricultura.  
 
«O regadio e a gestão da água são vitais para a sustentabilidade da agricultura na 
Europa, sobretudo nos países do Sul, onde sem regadio não há agricultura», afirmou 
José Núncio, presidente da Irrigants d’Europe (IE), na sessão de abertura do encontro.  
Os regantes defendem a implementação de políticas de gestão da água específicas 
para o Sul da Europa, tendo como prioridade o aumento da capacidade de 
armazenamento de água e o seu uso eficiente na agricultura. «Uma política agrícola 
orientada para o regadio ajudará a prevenir a desertificação do mundo rural, a mitigar 
as alterações climáticas e a aumentar a coesão do território, contribuindo para uma 
sociedade mais justa e plural», concluiu o presidente da IE. 
Ramiro Neves, investigador do Instituto Superior Técnico, apresentou o projeto 
OMEGA-Otimização de Gestão de Albufeiras. Este Grupo Operacional, onde a 
FENAREG participa, está a desenvolver uma plataforma online com informação dada 
por diferentes tipos de modelos de modo a prever com maior rigor a quantidade e a 
qualidade da água disponível nas bacias hidrográficas. O caso de estudo é a bacia do 
Rio Sorraia. Esta plataforma permitirá estimar disponibilidades e necessidades de 
água para rega e outros usos, otimizando a gestão de água nos perímetros de rega.  
 
Os 20 parceiros do projeto europeu de investigação SUWANU EUROPE, entre os 
quais a FENAREG, reuniram-se no âmbito da conferência para apresentar soluções 
de reutilização de águas residuais tratadas na agricultura. Recorde-se que a Comissão 
Europeia propôs no final de Novembro um regulamento com os requisitos mínimos 



que as águas residuais urbanas tratadas devem cumprir para poder ser reutilizadas na 
agricultura, garantindo a segurança das pessoas e do ambiente. 
--------------------------------- 
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 27 associados que representam mais de 25 mil agricultores 
regantes, que significa mais de 90% do regadio organizado nacional. 

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

IRRIGANTS D'EUROPE - IE é uma associação internacional constituída pelas maiores entidades gestoras de água 
para a agricultura, representando cerca de 75% da área de regadio na Europa (7,7 milhões de hectares de um total 
de 10,2 milhões de hectares). A sua missão é o diálogo com as instituições europeias, visando apoiar o regadio e as 
comunidades rurais na melhoria da gestão sustentável da água na agricultura, a promoção e a competitividade da 
agricultura de regadio na Europa.  

Os fundadores da IE são: ANBI -Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque 
Irrigazione (Itália); FENACORE - Federación Nacional de las Comunidades de Regantes de España (Espanha); 
Irrigants de France (França) e FENAREG - Federação Nacional de Regantes de Portugal (Portugal).  

Mais informações: https://irrigantsdeurope.eu/ 
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