
Gestão Avançada de Água e 
Energia em Regadio

WEAM4i

7.º Programa-Quadro da União Europeia
Projetos de Demonstração de Inovação de Água

Gestão 
Administrativa

María Navarro
Meteosim S.L.
mnavarro@meteosim.com
T +34 93 449 92 45
F +34 93 449 00 10
  
wwwww.meteosim.com

Gestão 
Técnica

Sergio de Campos
ADASA
sdecampos@adasasistemas.com
T +34 932 640 602

 www.adasasistemas.com

Este projeto recebeu financiamento do 7.º Programa-Quadro 
da União Europeia para investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração nos termos do acordo de 
auxílio n.º 619061.

CONTACTOSPARCERIA WEAM4i

METEOSIM SL, Espanha.

ADASA, Espanha.

HISPATEC, Espanha.

FENACORE, Espanha.

Aquagri ACE, Portugal.

FENAREG (+ABORO + ABROXO), Portugal.

CSIC, Espanha.CSIC, Espanha.

Eleaf, Países Baixos.

LWK Niedersachsen, Alemanha.

LGRain GmbH, Alemanha.

UT SEMIDE, França.

CREARA, Espanha.

ECLAREON, Alemanha.

CCOMUNIDAD GENERAL BARDENAS, Espanha.

Hydrologic Research Bv(HR), Países Baixos.

Yara Zim Plant Technology Gmbh, Alemanha.

Engineering office Schulz + von der Ohe, Alemanha.

Projeto Implementado po

Copyright Consórcio WEAM4i:
Este documento foi produzido com o apoio da União Europeia (Acordo de 
Auxilio n.º 619061). O conteúdo deste documento é da exclusiva responsabilidade 
do Consórcio WEAM4i e não pode ser assumido, de forma alguma, como uma 
posição da União Europeia.

www.weam4i.eu www.weam4i.eu



Gestão Avançada de Água e 
Energia em Regadio

WEAM4i é um projeto Europeu que começou oficial-
mente a 1 de Novembro de 2013, com uma duração de 
42 meses (2013-2017). O custo total do projeto é de 
7,6M€, com uma contribuição da Comissão Europeia 
de 5,2M€.
O consórcio do projeto é constituído por 17 parceiros 
provenientes de 5 países: Espanha, Alemanha, Portugal, 
Holanda e França.

OBJECTIVO

OO principal conceito a ser demonstrado é a gestão da 
procura de água de acordo com a oferta da energia 
disponível. Nesse sentido, os principais objetivos do 
projeto são:

•• Demonstrar a inovação rede inteligente (smart grid) 
de água & energia para o regadio: introduzindo a 
gestão da procura e combinando-a com a oferta de 
energia disponível (muitas vezes renováveis), graças 
à capacidade de armazenamento de água e à procura 
“quase-elástica” dos utilizadores.
•• Demonstrar técnicas inovadoras para a eficiência 
dos recursos ao nível local: para economizar água ao 
nível dos sistemas de rega (e, consequentemente energia), 
para melhorar o valor de m3/kWh e minimizar o custo 
operacional das infraestruturas de abastecimento de 
água.
•• Desenvolver uma abordagem de integração inova-
dora: plataforma de ICT/cloud, baseada num serviço 
orientado para a arquitetura dos sistemas, previsões 
meteorológicas, serviços de dados de sensores remotos e 
em simultâneo, ao nível de campo, se mantêm os 
sistemas de rega locais.
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DESAFIO

O sector agrícola é responsável por 30% do consumo 
total da água na Europa, atingindo 70% do consumo 
total de água em vários países do Sul da UE.

NosNos últimos anos, têm sido alcançadas importantes 
economias de água sem cuidar dos aspetos energéticos 
resultando, em alguns casos, em aumentos significativos 
no consumo de energia. Assim, o novo desafio para o 
regadio é minimizar os custos com a energia.

IMPACTOS ESPERADOS

•• Melhoria da eficiência dos recursos (água e energia), 
enquanto se reduzem os custos operacionais com os 
sistemas de rega; assim, permite melhorar a competi-
tividade da agricultura de regadio.

• Facilitar a integração na rede de fontes de energia 
renováveis.

• Superar as atuais barreiras que impedem os regantes 
de ter acesso ao mercado de energia interativo.

• Criação de oportunidades de mercado para as inovações 
WEAM4i, dentro e fora da Europa, graças à plataforma 
de ICT que permite serviços avançados em regadio, 
extensíveis a aplicações, áreas de regadio e seus 
utilizadores.

LOCAIS DE DEMONSTRAÇÃO

Em grande escala e em condições reais, são realizadas 
atividades de demonstração em 3 países da União 
Europeia (Portugal, Espanha e Alemanha) abrangendo 
uma grande variedade de paisagens e tipos de culturas, 
desde o Sul até à Europa Central. A localização dos 
locais de demonstração são:

Portugal: 
Associação de Beneficiários 
da Obra de Rega de 
Odivelas (ABORO) 
e Associação de 
Beneficiários do Roxo 
(ABR(ABROXO) 
(Alentejo: 18.000 ha)

Espanha:  
Comunidad General de 
Regantes del Canal de 
Bardenas 
(Aragão e Navarra: 
80.000 ha)

Alemanha: 
área de regadio Noroeste 
da Baixa Saxónia
(Baixa Saxónia: 
300.000 ha) 


