
  

NOTA DE IMPRENSA  

 

22 de Fevereiro 2018 

Regantes ativam Planos Preventivos de Seca em todo Portugal 
 

 9 Aproveitamentos Hidroagrícolas não vão ter campanha de rega em 2018 

 50.000 hectares não vão poder ser regados 

 Associações de regantes obrigadas a rateio por escassez de água 

 
A Federação Nacional de Regantes de Portugal (FENAREG) reúne os associados num momento em que 
cada associação de regantes está a ativar o seu próprio plano de gestão de distribuição da água, perante 
a pior seca dos últimos vinte anos. 

A dois meses do início da campanha rega, com os atuais registos de armazenamento de água e não se 
prevendo inversão do atual padrão de precipitação abaixo da média para esta época do ano, os regantes 
realizam o planeamento da campanha de rega, sendo obrigados ao rateio da água, de modo a minimizar os 
prejuízos económicos causados pela falta de chuva.  

Os Planos Preventivos de Seca visam ajustar as disponibilidades de água para as diferentes prioridades de uso. 
Nestes se estabelece a distribuição das dotações de água para que os agricultores conheçam, de forma 
atempada, a quantidade água com que podem contar e programem a sua atividade em função dos recursos 
disponíveis. 

Culturas que utilizam maiores quantidades de água vão ter a suas áreas reduzidas e, além disso, será 
necessário apostar em culturas de sequeiro em zonas que agora são de regadio. Se tivermos em conta que 1 
hectare de regadio produz seis vezes mais que 1 hectare de sequeiro, a quebra dos rendimentos brutos dos 
agricultores é mais que evidente.  

Considerando que metade da área agrícola de regadio não vai ter água este ano, estima-se um prejuízo direto 
de mais de 1,1 mil milhões de euros no saldo da balança comercial, num setor que agrega 150.000 
empresas agrícolas, responsáveis por 175.000 postos de trabalho diretos. 

A FENAREG está a efetuar um levantamento rigoroso das implicações desta situação anormal da pior seca dos 
últimos 20 anos, tendo em vista sensibilizar o Governo para a calamidade que está iminente no setor. Nove são 
os Aproveitamentos Hidroagrícolas que não vão regar este ano: Divor, Veiros, Lavre, Vale do Sado, Vigia, 
Abrilongo/Xévora, Campilhas e Alto Sado, Caia e Lucefecit. Além de grandes reduções de áreas regadas, como 
por exemplo no Vale do Sorraia, onde as disponibilidades úteis de água são de 40%. Só estes aproveitamentos 
reúnem mais de 50.000 hectares de áreas que não vão poder ser regadas. 

Ilídio Martins, Diretor Executivo da Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado 
(ARBCAS), que gere uma área regada de 7.000 hectares, afirma que «em 2018 constata-se a inexistência de 
qualquer reserva hídrica útil nas 5 albufeiras geridas pela ARBCAS. Apenas existem 3.3 hm

3
 na albufeira do 

Monte da Rocha, que deverão ser para abastecimento público e evaporação. Devido à seca severa vão ficar por 
cultivar mais de 4.000 hectares de regadio em Campilhas, Fonte Serne e Alto Sado. A falta de água não vai 
permitir regar este ano culturas como o milho, arroz, tomate, olival, hortícolas e outras culturas. O abeberamento 
de milhares de animais estará em risco. 200 hectares de olival poderão perder-se», alertando que «é urgente 
tomar medidas que permitam a subsistência do setor agrícola e evitem o desmantelamento da atividade e 
minimizem o desemprego nas regiões rurais». 

São urgentes medidas que permitam responder a esta situação anormal que põe em risco a 
sobrevivência de várias centenas de explorações agrícolas e respetivos postos de trabalho, diretos e 
indiretos, para além das estruturas das próprias entidades gestoras dos Aproveitamentos Hidroagrícolas, as 
Associações de Regantes, sendo fundamental garantir de imediato a mitigação dos impactos no sector, 
adaptando os apoios disponibilizados às necessidades e realidades dos agricultores e flexibilizando os 
pagamentos diretos e a aplicação das medidas agroambientais. 

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


