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ABSTRACT 
Water is vital to maintain agriculture and rural areas alive. Desertification and climate change show 
us how fragile our country is, through fires and droughts. 

Without water to develop agriculture and tackle climate change, there will be no people living in 
rural areas. In this areas we lost youngsters and 25% of the population are farmers, mostly elderly, 
over 65 years old. 

In 20 years we’ve lost half of the farms and more than two hundred and forty thousand hectares of 
irrigated area (twice the area built in Alqueva). Most of the farms that disappeared had irrigation. 
Irrigated areas occupy only 5% of the territory but ensure 60% of the national food production. We 
import 3 times more than in the beginning of the century and we are a long way from the goal of 
balancing the agri-food trade in 2020, set five years ago. 

We have to plan for the future. It urgent to promote a broad debate and to introduce a new political 
agenda of the need to guarantee water security in agriculture in order to stop the trend of 
agricultural abandonment, guaranteeing food security. It’s time to establish a National Policy for 
Irrigation for the long future and the 5 essential measures identified in this work are: 

1. Increase water storage (to respond to interannual regulation) 
2. Modernize irrigation infrastructures and create new areas (to increase efficiency and 

resilience) 
3. Practice of precision irrigation (to optimize the management) 
4. Certification of efficient irrigated areas (for environmental sustainability) 
5. Innovation and capacity built support systems 

 
Keywords: Irrigation, sustainability, efficiency, water storage, climate change. 
JEL classification: Q, Q1. 
 
 
RESUMO 
A água é estratégica para manter a nossa agricultura e os territórios rurais vivos. A força da 
desertificação e das alterações climáticas mostram-nos a fragilidade do nosso território, através dos 
incêndios e das secas, entre outras.  Sem água para desenvolver a agricultura e fazer face às 
alterações climáticas, não haverá fixação de pessoas no interior, sendo a agricultura o grande motor 
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da economia destas regiões. Nas zonas rurais perdemos os jovens e 25% da população são 
agricultores, a maioria idosos, com mais de 65 anos (ONU, 2015). 

Em 20 anos perdemos metade das explorações agrícolas e mais de 240 mil hectares de área de 
regadio (o dobro da área construída em Alqueva). A maioria das explorações que desapareceram 
tinham área equipada para regadio. A áreas regadas ocupam apenas 5% do território mas asseguram 
60% da produção alimentar nacional (INE, 2017). Importamos quase 3 vezes mais do que no início do 
século e estamos muito longe da meta do equilíbrio da balança comercial agroalimentar em 2020, 
traçada há cinco anos (Jornal de Negócios, 2015).   

Há que planificar o futuro. É urgente promover o debate alargado e introduzir uma nova agenda 
política sobre a necessidade de garantir segurança hídrica na agricultura para travar a tendência de 
abandono agrícola, garantindo a segurança alimentar. É altura de desenvolvermos uma Política 
Nacional para o Regadio a longo prazo e são 5 as medidas essenciais que foram identificadas com 
este trabalho: 

1. Aumentar a capacidade de armazenamento de água (resposta interanual) 
2. Modernizar infraestruturas de rega e criar novas áreas (aumentar eficiência e resiliência) 
3. Práticas de rega de precisão (otimizar a gestão) 
4. Certificação de áreas de regadio eficiente (sustentabilidade ambiental) 
5. Inovação e capacitação 

 

Palavras-chave: Regadio, sustentabilidade, eficiência, capacidade de armazenamento de água, 
alterações climáticas 
Classificção JEL: Q, Q1. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
Este estudo de política visa essencialmente responder à questão: o que fazer para ter água para a 
agricultura no futuro?  

A água é estratégica para manter a nossa agricultura e os territórios rurais vivos. A força da 
desertificação e das alterações climáticas mostram-nos a fragilidade do nosso território através dos 
incêndios e das secas, entre outras.  

Não tenhamos ilusões: sem água para desenvolver a agricultura e fazer face às alterações climáticas, 
não haverá fixação de pessoas no interior.  Nas zonas rurais perdemos os jovens e 25% da população 
são agricultores, a maioria idosos, com mais de 65 anos (ONU, 2015). 

Em 20 anos perdemos metade das explorações agrícolas e 244 mil hectares de área de regadio (o 
dobro da área construída em Alqueva). A maioria das explorações que desapareceram tinham 
regadio. Importamos quase 3 vezes mais do que no início do século e estamos muito longe da meta 
do equilíbrio da balança comercial agroalimentar em 2020 traçada há cinco anos (Jornal de Negócios, 
2015). 

Não há crise que não revele a importância de produzirmos os nossos alimentos e termos capacidade 
instalada no nosso país. A crise Covid foi (é) um desses momentos. 

É importante, por um lado, listar os efeitos atuais e a extensão do problema em Portugal e o que está 
a ser feito como resposta e, por outro, definir alguns princípios orientadores das políticas públicas 
antes de abordar, na parte final, as opções de política que podem ser estruturantes para a segurança 
hídrica do país. 

Há que planificar o futuro. Portugal possui um volume de recursos hídricos abundante (águas 
superficiais e subterrâneas)(AR, 2016), quando considerada a relação entre afluências médias anuais 
e volume utilizado. Se compararmos o volume de água utilizada com  as afluências anuais (47.840 
hm3), Portugal utiliza uma pequena parte das disponibilidades hídricas (somente 9% do total), o que 
significa que a agricultura utiliza apenas 7% (3.390 hm3) das disponibilidades hídricas anuais. 

Existe sim uma desajustada “recarga” dessas capacidades (através da precipitação), quer em termos 
regionais (não chove de igual forma em todas as regiões do País) quer em termos temporais (não 
temos precipitação ao longo de todo o ano, nem com o mesmo padrão entre anos), e uma reduzida 
capacidade de armazenar água: apenas 20% do total das afluências. Por outro lado, o País não dispõe 
de uma “rede hídrica” que permita, em cada momento, disponibilizar a água, para os diversos fins, 
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nos locais e nos volumes em que ela é necessária. Ou seja, o armazenamento de água é um elemento 
base para a gestão dos recursos hídricos  e critico para apoiar um desenvolvimento resiliente. O 
futuro passa por reconhecer a oportunidade estratégica da disponibilidade de água que existe nas 
nossas bacias hidrográficas e valorizar, de forma sustentável este recurso, as potencialidades do 
nosso território para armazenar água e desenvolver a agricultura, como fatores de coesão.  

O Pacto Ecológico Europeu (European, 2019) constitui uma oportunidade para valorizar o papel da 
água na agricultura no nosso País, com um desenvolvimento harmonioso. A própria Comissão 
Europeia preconizou um mecanismo eficaz para uma transição justa e inclusiva para todos e, através 
da Lei Europeia do Clima (European, 2020), renovar a atenção para a adaptação às alterações 
climáticas, a fim de reforçar a resiliência da Europa. 

Como afirmou a Ministra da Agricultura no Conselho de Ministros de Agricultura e Pescas, de 27 de 
janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico Europeu, “sublinhamos o papel dos fundos estruturais no 
que respeita à criação de infraestruturas coletivas, caso de barragens, diques, redes de proteção 
contra incêndios, essenciais ao desenvolvimento das atividades produtivas, determinantes na 
prevenção e/ou no restabelecimento para fazer face a eventos climáticos extremos” (Governo X. , 
2020). 

É urgente promover o debate alargado e introduzir uma nova agenda política sobre a necessidade 
de garantir segurança hídrica na agricultura para travar a tendência de abandono agrícola, 
garantindo a segurança alimentar. É vital o país construir um novo paradigma para identificar e gerir 
os riscos, não só o risco falta de capacidade de regulação hídrica, mas também o risco climático, de 
desertificação, do despovoamento, da perda de tecido produtivo e outros, incluindo novas 
pandemias. 

O presente estudo identifica um conjunto de opções de política – a atual, a identificada por 
stakeholders e a abordagem alternativa. São avaliadas através de uma estrutura baseada na 
combinação de metas e restrições de forma a permitir uma decisão baseada em evidências. 

 

 

2. A CAUSAS DA INSEGURANÇA HÍDRICA 
A segurança hídrica é a garantia de disponibilidade hídrica nos diferentes usos (inclusive o 
ambiental). A avaliação de segurança hídrica envolve a variabilidade e mudança climática e 
alterações antrópicas nos sistemas hídricos. 

As causas do problema da insegurança hídrica resulta de um conjunto de condições, algumas delas 
estruturais, como as características do próprio clima mediterrânico, com acentuada irregularidade da 
precipitação e da temperatura no espaço e no tempo, que gera a necessidade de armazenar água. 

As alterações climáticas têm vindo a agravar o nosso clima mediterrânico, com redução da 
precipitação e aumento da temperatura e eventos extremos mais intensos e mais frequentes. 

Ao longo dos anos tem-se verificado um insuficiente investimento em infraestruturas de 
armazenamento de água e na modernização dos sistemas existentes, bem como falta de apoio a 
tecnologias de gestão da água e aplicação prática do conhecimento existente.  

Por outro lado, com o aumento da eficiência hídrica, tem-se verificado um aumento dos custos de 
produção, quer pelo investimento em equipamentos mais eficientes, quer pelo consumo de energia, 
bem como uma penalização através do regime económico e financeiro, resultante da Lei da Água 
(AR, 2005), que introduz o pagamento de uma taxa pelo uso dos recursos hídricos, a TRH152, e aplica 
valores mais elevados em regiões onde a disponibilidade de água é menor (AR, 2017). 

Acima de tudo, a insegurança hídrica na agricultura resulta da falta de uma política nacional de longo 
prazo, com visão integral e entendimento geral dos fenómenos. A principal causa do problema está 
assim em não ser uma prioridade para os decisores políticos a definição de um rumo de Política 
Nacional para o Regadio. 

Os stakeholders do setor agrícola reconhecem e exigem um plano que defina um caminho a seguir 
para o setor do regadio, alinhado com os objetivos de sustentabilidade ambiental e que responda às 
necessidades do sector agrícola e da sociedade. 

 
152 Desde 2008 existe um regime económico e financeiro dos recursos hídricos onde se estabelece o pagamento da taxa de utilização dos 
recursos hídricos por parte do setor agricultura e outros. A última atualização desta legislação foi em 2017. 
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O atual Programa Nacional de Regadios, cuja primeira fase irá até 2023, é um conjunto de 
investimentos no regadio público e não define uma estratégia holística. A segunda fase deste 
Programa está prevista no Programa Nacional de Investimentos 2030 e seguirá,  a mesma “linha” de 
ação do anterior. 

Porquê uma Política Nacional para o Regadio? 

• Para responder às necessidades do “Programa Nacional de Regadios, 1.ª e 2.ª fases” e 
outras políticas do Governo, Planos, Estratégias e Metas, tais como a Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações Climáticas, o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), 
Plano de Recuperação e Resiliência, entre outros. 

• Fornecer uma linha de base para um desenvolvimento focado do setor do regadio em 
Portugal, com desenvolvimento direto das questões no setor do regadio que foram pouco 
abordadas por outras políticas setoriais 

• Abranger as intervenções necessárias para que o setor contribua efetivamente para o 
aperfeiçoamento da produção e produtividade no setor agrícola 

• Existe evidente aumento da insegurança alimentar 

 

 

3. AS EVIDÊNCIAS-CHAVE E AS OPORTUNIDADES DE TRANSFORMAÇÃO 
Os efeitos atuais decorrentes da insegurança hídrica no nosso território são, em particular, os 
seguintes: 

• Elevado impacto provocado pelas secas e cheias, com aumento da frequência e da 
intensidade de eventos extremos potenciados pelas alterações climáticas  

• Aumento das áreas ardidas 

• Aumento da desertificação 

• Perda de biodiversidade 

• Abandono das áreas rurais e redução da população no interior, com maior pressão nos 
grandes centros urbanos e no litoral.  

• Abandono da atividade agrícola e redução das áreas de regadio  

• Dependência alimentar externa 

• Diminuição do autoaprovisionamento alimentar devido à menor capacidade produtiva 

• Aumento dos custos de produção (maior necessidade de bombagem, preço da energia e TRH 
estrangulam maior eficiência hídrica) 

• Elevado preço da água devido à escassez do recurso levam a que os investidores optem por 
culturas de maior valor acrescentado para o investimento no uso do recurso água em vez de 
bens alimentares de primeira necessidade.   

• Maior pressão sobre o recurso água (menor oferta para os vários usos) 

• Falta de resiliência das explorações agrícolas ao clima mediterrânico e ao efeito das 
alterações climáticas  

• Não renovação geracional no sector agrícola e nas zonas rurais 

• Agravamento do problema da coesão territorial 

• Hostilidade da opinião pública por desconhecimento do que é a agricultura, nomeadamente 
de regadio 

• Redução da representatividade política do mundo rural e da agricultura. 

 

Decorrente destes efeitos, a principal extensão do problema que se evidência é o risco do 
desaparecimento do sector primário e a dependência total externa de alimentos. 

Neste âmbito é importante analisar as evidências-chave de cada um dos efeitos identificados, 
perceber o seu impacto e, no seu conjunto, a tendência futura. 
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• Elevado impacto das secas, com aumento da frequência e da intensidade de eventos 
extremos potenciados pelas alterações climáticas  

As secas têm impacto significativo em múltiplas esferas da atividade humana e no âmbito mais vasto 
dos recursos naturais, sobretudo efeitos negativos nos ecossistemas e na biodiversidade, no risco de 
incêndios e na degradação dos solos (desertificação). 

Desde o inicio do século já ocorreram cinco períodos de seca153 e existe o agravamento do seu efeito 
em todo o território de Portugal. Em 2017, 97% do continente português atingiu as classes mais 
elevadas deste índice, seca severa e extrema (IPMA, 2017). As anomalias da precipitação e da 
temperatura, revelam maior frequência de anos mais quentes e mais secos desde o virar do século. 

 

• Aumento das áreas ardidas 

Os cenários das alterações climáticas fazem prever o aumento significativo de condições 
meteorológicas propícias a grandes áreas ardidas em todo o território de Portugal. O ano 2017 foi 
marcante, ao registar a maior área ardida desde 1995 e por se ter tornado o ano mais trágico de 
sempre, quer em termos de vidas humanas quer em termos económicos e ambientais. Os grandes 
incêndios de Pedrógão Grande e Góis mostraram-nos, mais dramaticamente do que nunca, as 
terríveis consequências da intensidade dos fenómenos da seca e do abandono da atividade agrícola.  

O desaparecimento acentuado das explorações agrícolas torna evidente o aumento exponencial da 
área ardida quando a proporção da Superfície Agrícola Utilizada154 e da Superfície Agrícola e Florestal 
(SAU/SAF) se reduz abaixo do limiar 40% (Cordovil, 2019).  

 

• Aumento da desertificação 

A desertificação é uma forma de degradação dos solos em terras áridas e uma ameaça crescente em 
Portugal. Os cenários de alterações climáticas indicam um aumento da vulnerabilidade à 
desertificação ao longo deste século em toda a Europa, com efeitos particularmente intensos em 
Portugal, de aumentos das temperaturas e das secas, bem como uma diminuição da precipitação 
(ECA, 2018).  

Mais de 5,5 milhões de hectares de Portugal, que significa mais de 50% da superfície total do 
território continental português, estão em risco de desertificação e mais de 30% regista 
vulnerabilidade “muito elevada” ou “elevada” (ICNF, 2014). 

Na produção alimentar futura, as projeções climáticas estimam, por exemplo, redução de 50% na 
produtividade do milho, trigo e beterraba sacarina, em regime de sequeiro no Sul da Europa, no ano 
2050 e o valor económico das terras agrícolas pode ver-se reduzido em 80% até final do século, 
levando à desertificação das zonas rurais (ECA, 2018). 

 

• Perda de biodiversidade 

O declínio da biodiversidade decorre das mais variadas atividades humanas a que se soma o 
contributo marcadamente negativo das alterações climáticas. A biodiversidade, os ecossistemas que 
a suportam, o solo e os recursos hídricos, são ativos estratégicos essenciais para os objetivos da 
coesão territorial, como preconiza a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade 2030.  

Numa análise balanceada, a produção mais elevada e o uso de menor área, é inequivocamente 
favorável à biodiversidade. Intensificar algumas áreas para produção de alimentos permite libertar 
outras áreas para conservação da natureza e proteção de habitats. Cada hectare regado tem 
capacidade de produzir o equivalente a cerca de 6 a 7 hectares de sequeiro (INE, 2014), contribuindo 
para manter áreas significativas do território em regime de produção mais extensivo e a 
sustentabilidade de determinados sistemas agrícolas (maior capacidade para remunerar o solo). 
Como necessita de menos área, o regadio permite libertação de áreas que idealmente podem ser 
usadas para conservação da natureza. 

 
153 Anos 2004/05, 2008/09, 2011/12, 2014/15 e  2016/17. 
154 SAU: constituída pelas terras aráveis (limpa e sob coberto de matas e florestas), culturas permanentes, pastagens permanentes e horta 
familiar (INE, Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas 2016, 2017). 
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É necessário analisar prós e contras no balanço em termos de biodiversidade. Apesar de não 
existirem estudos que o comprovem, a substituição de áreas de montado para olival, ou de áreas de 
pastagens pobres para olival, em termos de biodiversidade, o balanço é claramente distinto. 

 

• Abandono das áreas rurais e redução da população no interior, com maior pressão nos 
grandes centros urbanos e no litoral 

A variação da população residente demonstra o fenómeno de despovoamento que tem existido, em 
particular, nas zonas rurais. A densidade populacional do interior é 372 vezes mais pequena que no 
litoral (Governo X. , 2017). Em meio século, o interior perdeu quase 40% das pessoas, 60% da 
população do país vive a pelo menos 25 quilómetros da costa e as áreas metropolitanas de Lisboa 
(2,8 milhões) e do Porto (1,8 milhões) concentram cerca de 45% do total da população residente no 
continente. Apenas 17,6% dos jovens vivem no Interior. 

Nas zonas rurais, os produtores agrícolas representam cerca de 25% da população residente e a 
maioria são idosos (>65 anos) (ONU, 2015). Os agricultores portugueses são os mais envelhecidos da 
UE-27, apresentando a maior percentagem de agricultores com mais de 65 anos, 51,9%. Portugal é 
também um dos Estados-Membros com menor peso dos jovens agricultores (1,9% de produtores 
portugueses tem menos de 35 anos). 

 

• Abandono da atividade agrícola e redução da área de regadio 

Os dados estatísticos mostram que Portugal tem atualmente 121 mil explorações com 
infraestruturas de rega instaladas (51% das explorações), com capacidade para regar 543 mil 
hectares.  Desde 1989 que a área de regadio tem vindo a diminuir. Nessa altura tínhamos 450 mil 
explorações com infraestruturas de rega, com capacidade para regar 870 mil hectares de área 
equipada para regadio. Em pouco mais de 2 décadas, o número de explorações com superfície 
equipada para regadio diminuiu 72% (menos 329 mil explorações) e a área equipada para regadio 
diminuiu 38% (menos 328 mil hectares (INE, 2017). A proporção correspondente de superfície 
equipada para regadio na superfície agrícola útil (SAU)155 diminuiu 7%, regista o valor mais baixo de 
sempre, 15%. As figuras 1 e 2 mostram a evolução destes valores. 

 

FIGURA 1: EVOLUÇÃO DA ÁREA EQUIPADA PARA REGADIO E RESPETIVO N.º DE EXPLORAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, 2017. 

 

 

 
155 O indicador apresenta a área total irrigável e é expresso em hectares (ha) em percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU). 
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FIGURA 1: PROPORÇÃO DE ÁREA EQUIPADA PARA REGA NA SAU (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, 2017. 

 

 

A área regada atual é de 474 061 ha, o que significa 86,5% de taxa de utilização da área equipada 
para regadio156, um uso evidente da capacidade instalada. 

 

• Dependência alimentar externa 

A importância da produção endógena de cada país, de modo a diminuir a sua dependência externa é 
determinante, não só do ponto de vista económico, como estratégico. Portugal produz uma 
diversificada quantidade de produtos alimentares mas, na verdade, há produtos, como os cereais, a 
carne ou o arroz, em que não somos autossuficientes. Só somos excedentários em azeite, vinho, leite 
e hortícolas. 

Como exemplo, a produção de cereais apresenta um grau de autossuficiência157 da ordem dos 20,5%, 
abaixo do registado em 2007, que se situava nos 24,3% (GPP, 2018). Isto significa que o restante 
temos de importar para suprir as nossas necessidades em cereais. 

O nosso grau de autoaprovisionamento158 de bens alimentares ronda os 80% e temos um dos 
maiores défices da balança alimentar da Europa. Entre 2018 e 2019 o défice da balança comercial era 
de 3,7 mil milhões de euros, (importações 10,8 mil milhões de euros e exportações 7,1 mil milhões) 
(GPP, 2020), o que quer dizer que estamos muito longe da meta do equilíbrio da balança comercial 
agroalimentar em 2020, traçada há cinco anos.  

 

• Diminuição do autoaprovisionamento alimentar devido à menor capacidade produtiva 

O abandono da atividade agrícola, em particular o abandono de explorações de regadio, condiciona 
obviamente a capacidade produtiva. Mais de metade das explorações agrícolas têm regadio (INE, 
2017). 

A produção de alimentos em quantidade suficiente para suprir as necessidades da população 
portuguesa e para manter o dinamismo das nossas exportações agroalimentares, depende do 
regadio. Devido ao seu efeito multiplicador, cada hectare regado tem capacidade de produzir o 
equivalente a cerca de 6 a 7 hectares de sequeiro (INE, 2014), contribuindo para manter áreas 
significativas do território em regime de produção mais extensivo e a sustentabilidade de 
determinados sistemas agrícolas (maior capacidade para remunerar o solo). Como necessita de uma 

 
156 Relação Área regada/Área equipada para regadio 
157 Autossuficiência alimentar de um dado País pode ser definida como sendo a sua capacidade para satisfazer as necessidades de 
consumo de bens alimentares da sua população, através da respetiva produção interna e/ou da importação de bens alimentares 
financiados pelas correspondentes exportações. 
158 Grau de autoaprovisionamento = produção/consumo aparente = produção / (produção + importações-exportações) 
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área menor, o regadio permite uma libertação de área que idealmente pode ser usada para 
conservação da natureza. 

A atual área regada representa apenas 13% da SAU e 5% do território nacional, sendo responsável 
por 60% da produção alimentar (INE, 2017). É relevante assinalar que as explorações de regadio, não 
obstante representarem em 2016 menos de 1/4 do total de explorações e 10,9% da SAU, geraram 
36,2% do Valor de Produção Padrão Total (VPPT)159 nacional.  

 

• Aumento dos custos de produção (maior necessidade de bombagem e preço da energia 
estrangulam maior eficiência hídrica) 

A escassez de água impõe um ponto de partida deficiente em termos de regulação natural dos 
recursos, com custos de produção superiores face a outras regiões e países que competem com a 
nossa agricultura e que têm maior disponibilidade de recursos hídricos.  

Portugal reduziu para menos de metade o volume de água por área regada. Esse incremento na 
eficiência de uso da água (-56%) significou um aumento exponencial de consumo de energia. Nos 
anos 60 o consumo unitário de energia por área era de 200 kWh/ha, sendo atualmente de 1.534 
kWh/ha (+670%). A evolução no padrão de utilização de água na agricultura foi assim realizada com 
recurso ao consumo de energia que, em média, representa 30 a 40% dos custos operacionais com a 
rega e chega a representar 75% do custo do serviço de abastecimento de água nos regadios coletivos 
públicos160 (GPP, 2019). Devido às secas, a necessidade de bombagem é ainda maior, agravando 
ainda mais os custos de produção.  

O preço da energia estrangula uma maior eficiência hídrica num setor em que as margens de lucro 
não existem ou são muito baixas. A limitação é maior para a transição de uma rega em gravidade 
para um equipamento de rega em pressão, que induz maior eficiência no uso da água. Além do preço 
elevado do kWh de energia ativa, a penalização é agravada por custos de contratos desadequados à 
sazonalidade da atividade: as taxas fixas dos contratos de eletricidade representam 20 a 30% do total 
da fatura (Egg & Valores, 2017). Em Espanha e França, por exemplo, onde o regadio também é 
determinante, têm a possibilidade deste tipo de contratos sazonais. 

Este conjunto de elementos aplicados ao uso da água, por agravar o preço da água, estrangulam uma 
maior eficiência hídrica na agricultura.  

O elevado preço da água devido à escassez do recurso leva a que os investidores optem por culturas 
de maior valor acrescentado para o investimento no uso do recurso água. Esta tendência veio a 
acentuar-se em Alqueva, onde o preço da água é mais elevado. As culturas que não podem suportar 
o preço da água, deixam assim de ser opção, diminuindo o leque de culturas. O aumento do preço da 
água tem este efeito pernicioso. 

 

• Maior pressão sobre o recurso água (menor oferta para os vários usos) 

A menor disponibilidade de água, agravada pelos períodos de secas e as alterações climáticas, impõe 
maior pressão sobre o recurso água e uma menor oferta para os vários usos. 

O Plano Nacional da Água (AR, 2016) mostra que o volume de água utilizada anualmente é de 4.557 
hm3 e distribui-se da seguinte forma pelos diferentes sectores: 

- Urbano: 904 hm3 (20%); 
- Industrial: 229 hm3 (5%); 
- Agricultura e pecuária: 3.390 hm3 (74%); 
- Turismo: 34 hm3 (1%). 

 

A fração aparentemente “pesada” de 74%161 no uso agrícola revela a intrínseca necessidade de uso 
da água no nosso clima mediterrânico. No entanto este valor representa o volume bruto que é 

 
159Corresponde à soma dos diferentes Valor de Produção Padrão obtidos para cada atividade, multiplicando os VPP pelo número de 
unidades (de área ou de efetivo) existentes dessa atividade na exploração (INE, 2017). 
160 Referente aos custos variáveis, que não considera os custos fixos de conservação nem o custo de investimento. 
161 Volumes brutos que são captados, e não aos volumes líquidos efetivamente utilizados. Não contabiliza os volumes que retornam ao 
meio hídrico (20% evaporada, 10% transpirada pelas plantas, 10% retida no solo e infiltrada. Os restantes 60% é retido nas plantas) 
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captado e não o volume líquido efetivamente utilizado, sem os volumes que retornam ao meio 
hídrico: 20% de água evaporada, 10% de água transpirada pelas plantas, 10% de água retida no solo 
e infiltrada. Os restantes 60% correspondem efetivamente à água retida nas plantas. 

Para uma noção de disponibilidade de água, se compararmos o volume de água utilizada com as 
afluências anuais (47.840 hm3), Portugal utiliza uma pequena parte das disponibilidades hídricas 
anuais (somente 9% do total), o que significa que a agricultura utiliza apenas 7% (3.390 hm3) das 
disponibilidades hídricas anuais nacionais (AR, 2016). 

Se às afluências superficiais acrescentarmos ainda a disponibilidade de água subterrânea (que reflete 
a capacidade de recarga natural dessas massas de água), aos valores acima referidos, acrescem 7.908 
hm3. 

Efetivamente Portugal possui um volume de recursos hídricos abundante de águas superficiais e 
subterrâneas que está muito longe de ser utilizado na sua plenitude. Existe uma desajustada 
“recarga” dessas capacidades (através da precipitação), quer em termos regionais (chove mais no 
norte do que no sul), quer em termos temporais (chove no inverno e no verão a chuva é quase nula). 
Ao mesmo tempo, Portugal tem reduzida capacidade para armazenar água, Portugal tem capacidade 
para reter apenas 20% da água disponível (afluências médias anuais). Por outro lado, o País não 
dispõe de uma “rede hídrica” que permita, em cada momento, disponibilizar a água (para diversos 
fins) nos locais e nos volumes em que ela é necessária. 

Também a questão da disponibilidade de água é intrínseca à sua qualidade: menor quantidade, 
maiores problemas de qualidade das massas de água e no atingir das metas da DQA. De acordo com 
o Relatório de Estado do Ambiente de 2018 (APA, 2018), apenas 53% das massas de águas 
superficiais e 75% das subterrâneas possuíam bom estado global. É importante referir que se 
desconhece, por falta de monitorização, o estado químico de grande parte das massas de água 
superficiais o que explica em parte a classificação de estado global inferior a bom, atribuída a massas 
de água superficiais (47%) (GPP, 2020). Esta questão é bastante relevante uma vez que é ao setor 
que é atribuída a maior responsabilidade pelas pressões. 

 

• Falta de resiliência das explorações agrícolas ao clima mediterrânico e ao efeito das 
alterações climáticas  

Mais de metade do território, no período entre 1980 e 2010, apresentava já “carência” de água 
significativa (elevada e muito elevada), com a precipitação a não ser suficiente para cobrir pelo 
menos 65% das necessidades, como mostra o mapa da figura 3. 

 

FIGURA 3: MAPA ÍNDICE CARÊNCIA REGADIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ICNF, 2017. 
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• Não renovação geracional no sector agrícola e nas zonas rurais 

Perceber a dinâmica das populações é outro fator importante no conhecimento das fragilidades do 
nosso território. Constata-se o forte envelhecimento da população portuguesa em particular nas 
áreas rurais. As regiões do interior têm cinco vezes mais velhos que jovens. A saída da população que 
se acentua das freguesias rurais, quer para o litoral quer para as cidades intermédias, associado ao 
envelhecimento da população, cria uma situação crítica de incapacidade de substituição geracional 
na grande maioria do Continente, como mostra a figura 4. Esta marcada tendência caracteriza as 
zonas rurais sendo promotora de condições que favorecem o risco de abandono dos territórios, 
perda de produtividade, de biodiversidade, com todas as implicações que daí decorrem a nível 
económico, ambiental e social. 

 

FIGURA 2: SUBSTITUIÇÃO E GERAÇÕES EM IDADE ATIVA, 2001 E 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GPP, 2018. 

 

 

• Agravamento do problema da coesão territorial 

Assistimos a uma “litoralização” progressiva do país, acentuando-se a tendência para o 
despovoamento, envelhecimento e empobrecimento das regiões do interior, as quais representam 
cerca de 2/3 do território nacional. A perda de coesão territorial e social nestes territórios tem vindo 
a agravar-se, e convoca-nos para a procura urgente de soluções que contrariem uma trajetória 
insustentável. Com esse desígnio foi pensado o Programa Nacional para a Coesão Territorial 
(Governo X. , 2017) que prevê a implementação do Programa Nacional de Regadios até 2023 
(Governo X. , 2019) mas não previne uma solução para o problema estrutural de pontos estratégicos 
de falta de armazenamento de água para responder ao impacto das secas e das alterações climáticas.  

 

• Hostil opinião pública por desconhecimento do que é a agricultura, nomeadamente de 
regadio 

A urbanização da população afastou-nos do conhecimento da agricultura e do seu papel como 
cuidadores do território. Os incêndios e a recente crise Covid fez realçar a importância da agricultura 
no fornecimento de alimentos, na estrutura da nossa economia e dos nossos “territórios”. Mas a 
verdade é: há que lembrar com alguma regularidade essa importância e desmistificar ideias e 
conceitos infundados sobre as práticas agrícolas atuais no meio ambiente. 

O recente movimento das hortas urbanas, que tem vindo recolher mais seguidores, pode ajudar a 
sociedade (cada vez mais urbanizada) a perceber a realidade da produção agrícola, da sua 
diversidade e o papel de coesão para o futuro do nosso território. 

 

2001 2011 
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• Redução da representatividade política do mundo rural e da agricultura 

Com a tendência de abandono das regiões do interior e da atividade agrícola, o interior vai ser ainda 
menos representativo e vai ser cada vez mais difícil fazer valer a importância da agricultura, do 
interior e das zonas rurais.  

Em Portugal, 6 círculos eleitorais (Lisboa, Porto, Braga, Setúbal, Aveiro e Leiria) (AR, 2019)  elegem 
66% do Parlamento, 151 dos 230 deputados. Os distritos com maior peso na composição da 
Assembleia da República são os do litoral e dos grandes centros urbanos. Os distritos do interior e 
zonas rurais elegem apenas 10% do Parlamento. Também é notória a diferença entre a 
representatividade do norte e do sul, onde a escassez de água e as secas têm maior impacto.   

O conjunto destes fatores e a tendência futura são  evidências chave que apontam para a principal 
extensão do problema que pode conduzir ao desaparecimento do sector primário e à dependência 
total externa de alimentos. 

 

 

4. INFORMAÇÃO DE CONTEXTO  

• Análise dos investimentos dos Programas de Desenvolvimento Rural, atual e anterior  

No anterior período de programação de desenvolvimento rural, PRODER-2007-2013, de 6 mil 
milhões de euros, o investimento no regadio representou 9% (540 milhões de euros) do quadro de 
programação e 58% deste foi direcionado para Alqueva (PRODER, 2014). 

No atual período de programação, PDR2020, ainda a decorrer, o investimento total é de 4.300 
milhões de euros (menos 28% que o anterior) e o regadio tem um peso de 8% (365 milhões de euros, 
menos 32% que o anterior). Neste quadro, 59% do investimento em regadio foi direcionado para a 
reabilitação e modernização do regadio existente. Parte destas verbas (267 milhões de euros) 
integraram o Programa Nacional de Regadios (PNR) 2018-2023 (Governo X. , 2019) e foram 
complementadas com financiamento do Banco Europeu de Investimentos (BEI) (187 milhões de 
euros) e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB) (80 milhões de euros).  

À concretização do PNR estão assim afetos um total de 560 milhões de euros, com a seguinte 
distribuição regional: 58% no Alentejo, 23% no Litoral Norte e Centro, 15% no Interior Norte e Centro 
e 6% no Algarve e deverá materializar-se na modernização de cerca de 41.053 ha de regadios já 
existentes e em cerca de 55.332 ha de nova área de regadio. Realce-se que, 95% desta área se 
localiza na região do Alentejo e consiste na construção da 2ª Fase do Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva. 

Na evolução das áreas equipadas para rega, o Alentejo foi a única região em que não houve redução 
de áreas de regadio. O investimento nas restantes regiões não foi suficiente para travar o abandono 
das áreas de regadio: em menos de 30 anos perdemos 327.844 ha de área equipada para rega (-
38%), o equivalente a 2,7 vezes a área que construímos em Alqueva. Mesmo no Alentejo, o 
investimento não foi suficiente para impedir a redução do número de explorações agrícolas em 
15,5%, entre 2009 e 2016 (-2,4% da SAU) (INE, 2017). 

Da análise dos investimentos dos Programas de Desenvolvimento Rural, atual e anterior, a maior 
parte do investimento em regadio público foi direcionado para Alqueva e o Alentejo foi a única 
região que não registou abandono das áreas de regadio. 

 

• Investimento insuficiente nos regadios existentes (a maioria com mais de 50 anos) 

Mais de 50% da área de regadios coletivos públicos foi infraestruturada entre 1938 e 1974. Têm mais 
de 40 anos e necessitam de intervenção urgente, que garanta melhoria de funcionamento.  

O investimento no atual PDR2020 e no anterior PRODER2007-2014, significou apenas 10% das 
necessidades de reabilitação destas infraestruturas (DGADR, 2014) (PRODER, 2014) (PDR2020, 2020). 

 

• Construção de novas áreas de regadio coletivo público  

Se compararmos a evolução mais recente, entre 2013 e 2016, perdemos mais de 10 mil ha de área 
equipada para regadio, de 558.000 ha para 547.837 ha. A infraestruturação de novas áreas de 
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regadio coletivo não foi suficiente para compensar o decréscimo acentuado nas áreas de regadio 
individual e travar o abandono do regadio.  

Dotar explorações agrícolas com sistemas coletivos de abastecimento de água para regadio, permite 
maior resiliência e sustentabilidade das explorações. Como é identificado pelo Gabinete de 
Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) do Ministério da Agricultura, no diagnóstico do 
Plano Estratégico da PAC pós 2021 ( (GPP, 2020), “a gestão coletiva das infraestruturas facilita a 
operação das redes, a monitorização da qualidade e quantidade da água utilizada e induz melhorias 
da qualidade da água e aumento de eficiência na sua utilização”.  

Existe uma necessidade de políticas que permitam manter a diversificação dos sistemas, com os 
vários tipos de regadio (público privado, coletivo ou individual) e os 2 tipos de agricultura (regadio e 
sequeiro), para maior flexibilidade das explorações e de culturas. 

 

• Esforço de investimento para uso eficiente da água na agricultura 

A alteração para sistemas de rega cada vez mais eficientes demonstra a preocupação e 
consciencialização dos agricultores e um assinalável progresso na eficiência de utilização da água 
para rega.  

Atualmente 75% da área nacional de regadio está equipada com rega sob pressão, dos quais 44% são 
de rega localizada (GPP, 2020). Estamos próximo dos países líderes em regadio eficiente, como Israel 
e Espanha. 

Entre 2000 e 2009 o nível de “perdas de água” no setor agrícola reduziu de 40% para 37,5%  - 
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA)) (APA, 2016). Estes valores, calculados 
através da diferença entre os volumes aduzidos ao sistema e os volumes efetivamente utilizados 
pelos regantes, revelam a melhoria considerável nos níveis de eficiência do uso da água em 
agricultura. Mais recentemente, o PNUEA estabeleceu a meta de 35% para o nível de  perdas de água 
no sector agrícola. As avaliações mais recentes (APA & DGADR, 2020) indicam que esta meta foi 
atingida, sendo resultado do esforço contínuo do setor. 

 

• Falta de investimentos em novos reservatórios  

O Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEH)  constitui-se como a 
última grande fonte de ponderação de planeamento macro de novas grandes barragens. Dos 10 
aproveitamentos hidroelétricos selecionados, foram cancelados 2, Alvito e Girabolhos e adiado 1, o 
Fridão. No entanto, e tal como o próprio nome indica, o Plano foi concebido numa ótica exclusiva de 
otimizar a produção de energia, apesar de, nos fatores ponderadores das suas escolhas finais, terem 
sido igualmente incluídos outras dimensões do seu potencial aproveitamento, entre as quais o seu 
aproveitamento hidroagrícola. 

Atualmente, o contexto mudou substancialmente, por dois motivos essenciais: 

1. Desenvolvimento de outras energias renováveis, concretamente da energia fotovoltaica; 
2. Maior enfoque nas alterações climáticas e necessidade do planeamento de fins múltiplos que 

podere a variabilidade climática/hidrológica. 

Com base na reflexão suscitada pelo PNBEH, e nos diversos estudos e projetos que foram sendo 
desenvolvidos em Portugal, quer pelos Ministérios, quer por empresas de engenharia e/ou por 
reputados técnicos na matéria, foi identificado um conjunto de investimentos estruturantes e 
prioritários ao nível da regularização das bacias: 

- Barragem de Alvito na bacia do Tejo; 
- Barragem do Crato/Pisão na bacia do Tejo; 
- A “cascata” com barragens nos afluentes da margem direita do Rio Guadiana, culminando na 

Barragem da Foupana, que poderá constituir-se como um reforço importante do sistema 
Odeleite/Beliche. 
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• Secas com maior intensidade e frequência 

Os dados IPMA, índice PDSI, mostram que desde 2000 já ocorreram cinco períodos de seca e 
Portugal tem cada vez mais área do território afetada com os mais elevados níveis de intensidade de 
seca (severa e extrema) (IPMA, 2017). 

O estudo publicado pela Agência Europeia do Ambiente (EEA, 2019) alerta que, no futuro, os 
impactos negativos do clima na agricultura tendem a intensificar-se, com consequências mais 
gravosas nos países do Sul da Europa e Mediterrâneo, onde pode ocorrer uma diminuição da 
produção agrícola ou mesmo o abandono de terras cultivadas.  

Todo o território de Portugal está sinalizado na linha da frente das alterações climáticas. Os cenários 
previstos indicam: 

- Um aumento das necessidades de rega para suprir o deficit hídrico crescente; 
- Uma diminuição tendencial das afluências às diversas bacias hidrográficas; 
- E a uma maior irregularidade intra e inter anual associada a essas afluências. 

 

Aumentar a capacidade de armazenamento de água para responder a este cenário, é vital para 
Portugal. 

 

• Níveis de armazenamento de água superficial e subterrânea atingem valores críticos 

O armazenamento superficial por bacia hidrográfica tem vindo a apresentar valores cada vez mais 
críticos, afetando mesmo as bacias mais excedentárias (SNIRH, 2017). A bacia do Sado apresenta a 
situação mais grave, como mostra a figura 5. 

 

FIGURA 3: EVOLUÇÃO DO ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SNIRH, 2017. 

 

 

No armazenamento de água subterrânea verifica-se um impacto generalizado com níveis inferiores à 
média em quase todas as massas de água e algumas a registarem níveis inferiores ao percentil 20 
(APA, 2017).  Ao longo dos anos hidrológicos, os eventos pluviosos não têm vindo a permitir a 
recarga eficaz das massas de água subterrâneas, principalmente no sul do País, a região mais afetada 
com as secas. 
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Existe uma evidente necessidade  de avaliar potenciais ações para promover o aumento do 
armazenamento superficial e da recarga natural dos aquíferos, num planeamento integrado e 
realizando as obras necessárias para a sua implementação. 

 

• Capacidade de armazenamento superficial é de apenas 20% das afluências 

De acordo com o Plano Nacional da Água, Portugal dispõe de uma capacidade que permite 
armazenar apenas da 20% do total das afluências anuais (AR, 2016), correspondendo os restantes 
80% das afluências a água que se “perde”, no sentido que não é armazenada no inverno para poder 
ser utilizada nos períodos secos. A figura 6 mostra os valores de capacidade útil das albufeiras, por 
região hidrográfica. 

 

FIGURA 6: CAPACIDADE ÚTIL DAS ALBUFEIRAS POR REGIÃO HIDROGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AR, 2016. 

 

 

Nas regiões mais a sul, destaca-se a reduzida capacidade de armazenamento existente na bacia 
hidrográfica do Tejo (20%) e do Sado (30%), face às afluências médias. 

No Tejo, refira-se que a capacidade de regularização instalada na parte espanhola da bacia (11.000 
hm3) é sensivelmente igual ao valor das afluências em ano médio (APA, 2011). Isto é, Espanha tem 
capacidade para reter um ano de afluências da bacia do Tejo. Este valor contrasta com os cerca de 
20% que se registam na parte portuguesa da bacia do mesmo rio. Refira-se ainda que uma parte das 
afluências retidas do lado espanhol se destinam a ser transvasadas para a bacia do rio Segura. 

Espanha é um exemplo de outros países com o mesmo clima e que são grandes produtores agrícolas, 
dispondo de uma maior capacidade de armazenamento. O nosso país vizinho tem uma capacidade 
de armazenamento de água 10 vezes superior a Portugal e não têm 10 vezes mais território nem 10 
vezes mais população que Portugal. 

Como País de condição de jusante, Portugal tem que prever os problemas da redução de caudais nos 
rios internacionais. No rio Tejo tem sido evidente o problema da qualidade e da quantidade da água. 
A Assembleia da República (AR),nas suas diversas recomendações ao Governo (Resoluções AR 
n.º40/2020 e n.º 63/2020162), tem reforçado para que sejam tomadas medidas para defesa da 
sustentabilidade deste rio, o nosso maior rio da península ibérica. É um problema que Portugal tem 
de resolver e tomar ação urgente. 

 

 

5. O QUE ESTÁ A SER FEITO ATUALMENTE EM PORTUGAL PARA ATENDER À ESCASSES DE ÁGUA E OS FUTUROS 

POSSÍVEIS   
As medidas implementadas pelo Governo, no sector agrícola, para atender à escassez de água, 
dividem-se essencialmente em 4 categorias: 

1. Investimento na eficiência das infraestruturas de regadio; 

 
162 https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137808119/details/maximized  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137808119/details/maximized
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2. Apoio à prática de regadio eficiente; 
3. Fiscalidade; 
4. Reutilização (outras fontes). 

 

As medidas 1 e 2 visam a melhoria da gestão do recurso água, através do aumento da eficiência de 
rega, permitindo uma poupança efetiva no consumo de água. Estas medidas seguem as orientações 
comunitárias163 e são reguladas pelo PDR2020. Em termos de resultados é conseguida uma poupança 
efetiva de água, no mínimo, entre 5 a 25% mas a vertente de aumento da capacidade de 
armazenamento de água não é relevante no programa.  

O apoio ao investimento na eficiência das infraestruturas de regadio é realizado através das Ações 
“3.2 Investimento na Exploração Agrícola” (826 milhões de euros) e “3.4 Infraestruturas coletivas” 
(355 milhões de euros). A segunda integra o Programa Nacional de Regadios 2018-2023 e é reforçada 
pelo BEI e CEB. O total deste programa é de 560 milhões euros. Para o próximo quadro comunitário 
de apoio, está em preparação o Programa Nacional de Investimentos 2030 (Governo X. , 2019), que 
dá seguimento à atual estratégia, com um investimento total previsto de 750 Milhões de euros, 
distribuídos por dois programas: “Revitalização do regadio existente” (350 milhões de euros) e 
“Aumento da área regada” (400 milhões de euros). No entanto, no atual quadro de recuperação 
económico, decorrente dos efeitos da pandemia Covid, desconhece-se ainda de que forma as novas 
prioridades vão afetar estes investimentos. É preocupante quando nos 10 pontos apresentados no 
plano de recuperação da economia (Silva, 2020), não se encontra um que aborde a agricultura e de 
que forma esta será estruturante na produção nacional. 

O PDR2020 desenvolve também o apoio à prática de regadio eficiente na exploração agrícola, com a 
ação agroambiental “7.5 Uso eficiente da água na agricultura” (DGADR, 2016), medida que assenta 
no uso otimizado das tecnologias associadas à gestão da água de rega (inspeção de equipamentos, 
uso de sondas de humidade, serviços de aconselhamento na gestão da rega e monitorização de 
consumos). Esta medida, apesar de ter iniciado apenas no atual período de programação, representa 
já 30% da área de regadio nacional, mostrando a dinâmica que existe no sector e tem vindo a 
conseguir resultados positivos na eficiência de rega, que importa continuar a desenvolver.   

A medida de fiscalidade é aplicada através do regime económico e financeiro dos recursos hídricos. A 
taxa de recursos hídricos (TRH), criada pela Lei da Água e concretizada pelo Decreto-Lei n.º97/2008, 
de 11 de junho, como já referido anteriormente, assume-se como um instrumento económico e 
financeiro essencial para a racionalização do aproveitamento dos recursos hídricos. Uma avaliação 
direta da sua aplicação e dos seus resultados sobre a escassez de água, não são conhecidos.  

A reutilização, como uma origem alternativa de água para uso não potável, é uma estratégia que 
está em desenvolvimento. O quadro legal foi criado recentemente (Decreto-Lei nº 119/2019, de 21 
de agosto, e da Portaria nº 266/2019, de 26 de agosto) mas há um conjunto de condicionantes que 
inibem o seu uso na agricultura: os grandes centros produtores deste tipo de água estão afastados 
das áreas agrícolas, faltam infraestruturas de armazenamento e de abastecimento desta água, o seu 
custo é elevado e a agricultura não o pode comportar, há falta de confiança dos consumidores na 
qualidade das águas residuais tratadas para produzir alimentos e existem riscos associados para as 
culturas e para o solo. 

Estas 4 medidas, juntas, compõem a abordagem atual ou a opção 0 – sem alteração. Nenhuma 
estrutura em particular gere estes elementos no seu conjunto, mas de facto é esta a estratégia atual. 

Todas estas medidas têm expressão significativa no uso eficiente da água mas as fragilidades 
expostas do nosso território à escassez de água faz levantar a voz dos especialistas que identificam 
que o aumento da capacidade de armazenamento de água e de gestão das afluências, através de 
novas infraestruturas, mais do que nunca, faz todo o sentido. Especialistas como o Eng.º Pedro 
Serra (Público A. F., 2019), que foi presidente do Instituto da Água, do Instituto Regulador de Água e 
Resíduos, negociou a convenção luso-espanhola sobre os rios internacionais e está no Comité de 
Implementação da Convenção da Água das Nações Unida e o Eng.º Francisco Avillez (Público, 2019), 
Professor Catedrático Emérito do Instituto Superior de Agronomia, que aconselha os governos desde 
2011 como perito para a reforma da PAC, e muitos outros especialistas (Público, 2018). 

 

 

 
163 Regulamento (UE) no 1310/2013, de 17 de dezembro, Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER). 
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6. QUADRO DE ANÁLISES E PROJEÇÃO DE RESULTADOS 
 

6.1 Objetivos estratégicos  

Tendo por base o diagnóstico efetuado a partir da situação existente, o sistema hierarquizado de 
objetivos e de metas que propomos alcançar são: 

1. Diminuir a escassez de água de forma a assegurar água para a agricultura e para os diversos 
usos, nos diferentes cenários de alterações climáticas; 

2. Produção sustentável de alimentos e serviços de armazenamento de água, travando o 
abandono do sector agrícola e contribuindo para o equilíbrio da balança alimentar; 

3. Desenvolver as economias locais, contribuindo para o desenvolvimento e coesão territorial. 

Para o quadro de análise das opções de política, iremos considerar restrições de custo, de 
financiamento e de aceitabilidade.  

 

6.2 As opções de política 

As 3 opções de política identificadas no desenvolvimento deste estudo são: 

Opção 0 – a abordagem atual 

Tem por base 4 medidas identificadas - investimento na eficiência das infraestruturas de regadio, 
apoio à prática de regadio eficiente, fiscalidade e reutilização (outras fontes). O seu conjunto compõe 
a abordagem atual, que identificamos como a opção 0. 

Opção 1 – a estratégia FENAREG 

Os 7 eixos de desenvolvimento estratégicos propostos pela FENAREG (figura seguinte), que envolveu 
as diferentes entidades do setor do regadio, são uma combinação de medidas que, quando tomadas 
em conjunto, criam uma opção de estratégia ou de política que identificamos neste estudo como a 
opção 1. 

 

FIGURA 7: ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O REGADIO, PROPOSTA PELA FENAREG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FENAREG, 2019. 
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Opção 2 – abordagem alternativa 

Outros atores propõem abordagem alternativa, através do restauro dos rios ao seu estado natural, 
removendo barragens obsoletas, a reutilização de águas na agricultura, a produção em modo 
biológico, limites às culturas de regadio e a obrigação à manutenção de áreas mínimas da superfície 
agrícola utilizada afetas a culturas extensivas (GEOTA, 2011). Identificamos a abordagem alternativa 
como a opção 2. 

Para reforço da avaliação das opções, adotamos uma estrutura de análise baseada na combinação de 
metas e de expectativa de restrições de forma a permitir uma decisão baseada em evidências. 

No objetivo redução da escassez de água, a abordagem do Governo (opção 0), num prazo de 5 e 10 
anos, de acordo com os indicadores atuais responderá às situações identificadas no Tejo/Ocreza e 
Pisão/Crato, através do aumento do armazenamento de água e desenvolvimento de redes de rega. 
Também o aumento de eficiência, através do investimento em modernização e reabilitação de 
infraestruturas e da prática de regadio eficiente, contribuirão, embora em menor escala, para a 
redução da escassez. 

A proposta FENAREG (opção 1), tendo um forte enfoque em medidas para aumentar a capacidade de 
armazenamento de água e de regularização interanual permitiria dispor, no médio prazo (até 2030), 
de soluções estudadas e projetadas (incluindo as situações identificadas na opção 0, Tejo/Ocreza e 
Pisão/Crato) e, no longo prazo (até 2050), concretizar o aumento da capacidade de armazenamento, 
pelo menos em volume idêntico à redução das afluências superficiais prevista até 2070 e com 
ligações de transvase entre as principais bacias hidrográficas para responder às situações mais 
deficitárias. Os eixos da estratégia proposta pela FENAREG, “2.Modernizar as infraestruturas públicas 
de rega” e “3.Promover as melhores práticas de rega nas explorações agrícolas”, alinhados para 
aumentar a eficiência de rega, com intervenções prioritárias em construções anteriores a 1990 e 
implementação das melhores práticas de rega nas explorações agrícolas, com aumento da eficiência 
em 200.000 ha (quase metade da área de regadio nacional), até 2027, contribuiria, no médio e longo 
prazos, de forma estruturada e relevante  para a redução de escassez, além do aumento da vida útil 
das infraestruturas existentes. A proposta de estratégia inclui também a reutilização, outro dos 
pontos que contribui redução de escassez.  

Na solução alternativa (opção 2), a escassez de água seria agravada no médio prazo com forte 
impacto a longo prazo devido à remoção de eventuais infraestruturas obsoletas, ao mesmo tempo 
que não haveria lugar para construir novos sistemas de armazenamento de água, com consequências 
graves nos territórios, face às alterações climáticas, e aumento das tendências atuais de 
desertificação e de despovoamento das regiões do interior. O aumento da eficiência também está 
associado a esta opção, embora o detalhe não permita avaliar o seu impacto no médio e longo prazo. 
A reutilização de água pela agricultura, sobrepõe-se à proposta da opção 1. 

As opções 0 (a abordagem atual) e 1 (a estratégia FENAREG) são as que mais contribuem para a 
redução da escassez de água, sendo a opção 1, aquela que oferece uma solução a médio e longo 
prazos mais estruturada e eficaz na redução da escassez de água. O contributo da opção 2 é reduzido 
para este objetivo. 

O objetivo produção sustentável de alimentos é contemplado nas 3 opções identificadas. A opção 0 
(a abordagem atual) tem um desenvolvimento claro deste objetivo, embora seja a opção 1 (a 
proposta FENAREG) aquela que direciona o conjunto dos 7 eixos estratégicos à concretização de uma 
base essencial específica a este objetivo, nos cenários de médio e longo prazos. A abordagem 
alternativa (opção 2) não  permite avaliar de que forma o objetivo da sustentabilidade da produção 
de alimentos poderá ser atingida, mas as fortes restrições ao regadio impostas por esta opção, 
significariam, no curto prazo, um agravamento do deficit da balança alimentar e a continuidade da 
tendência de abandono da atividade agrícola. A opção 2, pelo seu impacto relevante nestes pontos, é 
aquela que menos contribui para o objetivo de produção sustentável de alimentos. 

O terceiro objetivo, desenvolver as economias locais, é o mais relevante para o futuro dos territórios 
rurais e para a coesão. Face ao diagnóstico, a opção 0 (a abordagem atual), manteria as tendências 
atuais de agravamento da coesão nacional e abandono das zonas rurais. A base fornecida pelos 7 
eixos da opção 1 (a proposta FENAREG), assume um papel estruturante para a sustentabilidade das 
explorações, quer de regadio, quer de sequeiro, pois como vimos, a coexistência das “duas 
agriculturas” numa mesma exploração agrícola, é realidade em mais de metade das explorações, e a 
rentabilidade do regadio permite apoiar a manutenção das áreas de produção em sequeiro. A opção 
2, a abordagem alternativa, impõe fortes restrições à capacitação das explorações, à sua resiliência e 
ao desenvolvimento da economia local com base na atividade agrícola.   
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A opção 1 (a proposta da FENAREG), através dos 7 eixos estratégicos, é aquela que permite, no 
médio e longo prazos, responder de forma mais significativa, estruturada e eficaz aos 3 objetivos 
traçados nesta proposta: (1) reduzir a escassez de água de forma a assegurar água para a agricultura 
e para os diversos usos, nos diferentes cenários de alterações climáticas, (2) promover a produção 
sustentável de alimentos, travando o abandono do sector agrícola e contribuindo para o equilíbrio da 
balança alimentar e (3) o desenvolvimento das economias locais, contribuindo para o 
desenvolvimento e coesão territorial. 

Analisemos as 3 opções, face ao custo e possibilidades de financiamento, para o horizonte 2027 ou 
2030.  

Na opção 0 (abordagem atual), o PNI 2030, divulgado pelo Governo no início de 2019, antes do Plano 
de Recuperação Económica, determinou 750 milhões de euros para investimento em regadio, 
recorrendo essencialmente ao fundo FEADER.  

Para o mesmo período, o levantamento das necessidades associado aos 7 eixos estratégicos da 
opção 1 (estratégia da Federação), totaliza 1.700 milhões de euros para modernizar o regadio 
nacional e propõe o  alargando dos instrumentos financeiros a fundos para além do FEADER, 
articulados numa abordagem multifundos. 

Presentemente, face à crise provocada pelo Covid, a Comissão Europeia definiu um plano ambicioso 
e abrangente para a recuperação europeia - o Plano de Recuperação da Europa. O plano estabelece 
uma estratégia para relançar a economia europeia, impulsionar as transições ecológica e digital e 
tornar a economia mais justa, resiliente e sustentável para as gerações futuras, em linha com o 
European Green Deal. A execução do plano de recuperação exigirá investimentos públicos e privados 
significativos, que deverão ser apoiados pelo orçamento da UE tendo por base diversos instrumentos 
de financiamento e que permitirão o reforço de diversos programas, entre eles o PNI 2030. Neste 
contexto, é oportuno abranger o total de necessidades identificadas (1.700 milhões de euros) para o 
período até 2030. 

A opção 2 (a abordagem alternativa) não dispõe de detalhe conhecido que permita avaliar o seu 
custo ou a sua comparação face às opões0 e 1, nem elementos de possível financiamento. 

As 3 opções, face à aceitabilidade, a abordagem atual (opção 0) tem uma clara vantagem na 
aceitação por parte do Governo, embora a opção 1 (a estratégia FENAREG), recolhendo um conjunto 
significativo de contributos dos stakeholders do setor agrícola e de projetos estruturantes para a 
agricultura, tenha forte peso para ser incluída nas atuais  opções do Governo. A oportunidade PEPAC 
– Plano Estratégico da PAC, sendo o regadio determinante para a agricultura no nosso país, para o 
desenvolvimento da economia e para a coesão do território, constitui-se inegavelmente como uma 
das medidas de adaptação às alterações climáticas mais relevantes em matéria de agricultura, tem 
claramente espaço na estratégia a ser definida para a agricultura portuguesa para os próximos anos. 
A opção 2 (a abordagem alternativa) tem aceitabilidade dedicada ao modo de produção, pelo 
enquadramento na Estratégia da Agricultura Biológica (Governo X. , 2017). A aceitação pela opinião 
pública nas opções 0 e 1, será fraca, por desconhecimento do que é a agricultura no nosso país, e 
nomeadamente do regadio.  

 

 

7. A PROPOSTA DE POLÍTICA PARA SEGURANÇA HÍDRICA NA AGRICULTURA 
Do diagnóstico efetuado e do quadro de análise do conjunto de opções, a proposta de política a 
implementar para atingir os objetivos propostos: diminuir a escassez de água nos diferentes 
cenários de alterações climáticas, assegurar a produção sustentável de alimentos e os serviços de 
armazenamento de água, travando o abandono agrícola e contribuindo para o equilíbrio da balança 
alimentar, com desenvolvimento das economias locais para maior coesão territorial, deve conjugar 
os 7 eixos estratégicos propostos pela FENAREG, tirando partido do conjunto das suas valências.  

Como antes foi referido, o país tem identificado um conjunto de ações e de infraestruturas. É tempo 
de as implementar, assegurando a sua sustentabilidade e resiliência. Nesse sentido e como antes se 
justificou, aproveitando o caminho que Portugal já vem percorrendo e os objetivos traçados, importa 
pensar na melhor maneira de manter a agricultura nos nossos territórios e combater as alterações 
climáticas.  

Melhorar a eficiência hídrica é um caminho que a agricultura tem demonstrado saber responder. 
Continua a ser um importante serviço ambiental, investir na otimização das infraestruturas de 
regadio e também da energia, assumindo agora uma fase de evolução mais assente na promoção da 
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economia circular, com intervenções ao nível da substituição das fontes de energia convencionais 
por renováveis e ações de eficiência energética.  Ao nível do preço da água é necessário aprofundar 
as possibilidades de diminuir os fatores de produção relacionados com o uso eficiente, 
nomeadamente no que respeita a taxas, como as da água (TRH) e dos contratos de eletricidade, 
como referido, atendendo ao impacto na determinação dos preços da água e a sua repercussão na 
produção do sector agrícola, nomeadamente na diversidade de opções culturais. 

É manifesta a necessidade de aumentar a capacidade de armazenamento de água e de 
regularização interanual. Sendo Portugal um país especialmente sujeito ao risco de aumento da 
escassez de água, sobretudo num contexto de alterações climáticas e em que depende de forma 
significativa dos recursos hídricos dos rios transfronteiriços, é fundamental gerirmos cada vez melhor 
as bacias hidrográficas e os recursos de que dispomos, implementando soluções de armazenamento 
que assegurem a redução dos riscos decorrentes de fenómenos extremos. Tendo em conta a frágil 
capacidade atual de armazenamento de apenas 20% das afluências, é importante explorar todas as 
opções para ultrapassar este problema, incluindo os serviços de armazenamento de água e o estudo 
de uma rede hídrica nacional que ligue as diferentes bacias hidrográficas. Este estudo deve analisar a 
relação custo/beneficio e identificar as condições que minimizem os impactos ambientais. 

Nesse sentido, prosseguindo o objetivo de alcançar uma maior segurança hídrica para a agricultura e 
simultaneamente travar a tendência de abandono desta atividade, contribuindo para o equilíbrio da 
produção alimentar nacional, é tempo de estabelecer um Plano Nacional do Regadio que reúna 
todas as matérias do regadio e uma visão de longo prazo, nomeadamente a segurança hídrica. 

A base da proposta de Plano assenta em 5 medidas essenciais que foram identificadas com este 
trabalho: 

1. Aumentar o armazenamento de água (resposta interanual); 
2. Modernizar infraestruturas de rega e criar novas áreas (aumentar eficiência e resiliência); 
3. Práticas de rega de precisão (otimizar a gestão); 
4. Certificação de áreas de regadio eficiente (sustentabilidade ambiental); 
5. Inovação e capacitação. 

 

7.1 Quem envolver, investimento e financiamento 

Sem investimento não há ação, importa por isso adequar a proposta deste Plano Nacional de 
Regadio aos meios financeiros disponíveis. É crucial assumir uma perspetiva de curto prazo e uma de 
médio/longo prazo, e considerar o papel preponderante de diferentes atores nas diferentes fases.  

A curto prazo, o Estado terá um papel decisivo no lançamento do desenvolvimento Plano, 
promovendo a sua concretização tendo por base uma análise da proposta identificada pelos 
principais stakeholders, através do estudo promovido pela FENAREG que envolveu entidades 
gestoras dos aproveitamentos hidroagrícolas, organizações de agricultores, administração, 
especialistas e empresas de projetos.    

A médio prazo é necessário assegurar a sua implementação no terreno, tornando o regadio mais 
sustentável social, ambiental e economicamente mais resiliente, potenciando a digitalização, as 
valências inovadoras, mais interconectado com as necessidades locais e capaz de competir à escala 
global com um desenvolvimento tecnológico equipado para fazer a diferença.  

No médio/longo prazo teremos, portanto, o papel do Estado na definição de políticas e investimento 
público, assegurando a orientação do Plano, e o setor privado assumirá (como tem acontecido até 
agora) o papel crucial como motor de mudança e o investimento na atividade económica. 

O levantamento das necessidades 2021-2027, associado aos 7 eixos estratégicos do estudo da 
Federação, totaliza 1.700 milhões de euros para modernizar o regadio nacional e propõe o  
alargando dos instrumentos financeiros a fundos para além do FEADER, nomeadamente o FEDER, do 
Fundo Social Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Ambiental, empréstimos do Banco Europeu para 
o Investimento, Orçamento Geral do Estado e privados, articulados numa abordagem multifundos. 

O Programa Nacional de Investimentos 2030, divulgado pelo Governo no início de 2019, antes do 
Plano de Recuperação Económica, estimou 750 milhões de euros para investimento em regadio. O 
Plano de Recuperação da Europa estabelece uma estratégia para relançar a economia europeia, 
impulsionar as transições ecológica e digital e tornar a economia mais justa, resiliente e sustentável 
para as gerações futuras, em linha com o European Green Deal. Exigirá investimentos públicos e 
privados significativos, que deverão ser apoiados pelo orçamento da EU, tendo por base diversos 
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instrumentos de financiamento e que permitirão o reforço de diversos programas, entre eles o PNI 
2030, além de instrumentos inovadores que estimulem o financiamento publico e privado. Neste 
contexto é o momento de tornar eficaz o investimento no total de necessidades identificadas, em 
1.700 milhões de euros, para o período 2021-27. 

 

7.2 Recomendações  

Existem muitos diagnósticos sobre os vários problemas associados à perda de capacidade produtiva 
nacional mas o que precisamos agora é definir um caminho e agir antes que seja demasiado tarde. 
Há um conjunto de medidas estruturais que o Governo tem vindo a implementar na agricultura, em 
particular, no regadio, que devem ser reforçadas com investimentos múltiplos ao nível de 
infraestruturas, dos meios tecnológicos, físicos e de recursos humanos, capazes de responder de 
forma ágil e sustentada aos inúmeros desafios que se colocam.  

Em situações de crise económica e social, como a que vivemos, os problemas tendem a agravar-se e 
é imperioso, no curto e médio prazo, adotar as medidas que podem resolver a situação e que 
envolvem a construção de novas infraestruturas, a modernização de infraestruturas existentes e de 
equipamentos, a transformação digital, a capacitação técnica e a investigação. Os investimentos em 
algumas destas áreas estão previstos através de diferentes Programas e Planos identificados neste 
documento, sendo essencial garantir a sua conjugação num caminho, definido através de um único 
instrumento, o Plano Nacional do Regadio. 

Para concretização do Plano Nacional do Regadio, recomenda-se o seguinte: 

1. Ao Governo, através do Ministério da Agricultura, crie condições para a elaboração do Plano 
Nacional do Regadio; 

2. Seja constituído o Grupo de Trabalho do Regadio, com coordenador nomeado pelo 
Ministério da Agricultura e que envolva os principais stakeholders, nomeadamente, a 
FENAREG, representante nacional do regadio; 

3. Sejam envolvidos os Ministérios com valência nas áreas do ambiente e da energia; 
4. Numa primeira fase, o Grupo de Trabalho, terá a base proposta pelo sector no estudo 

apresentado pela Federação em 2019: Contributo para  o desenvolvimento de uma 
Estratégia Nacional do Regadio; 

5. Seja definido o prazo de 1 ano para apresentação da proposta de Plano Nacional do Regadio, 
que responda a uma visão de longo prazo para a sustentabilidade da atividade, com forte 
dinâmica na coesão dos territórios rurais e que estruture as bases do seu financiamento.  
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